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SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU Charles	Rennie	Mackintosh

Pe	7	iunie,	s-au	împlinit148	de	ani	de	
la	 nașterea	 marelui	 arhitect	 și	
designer	 scoțian	 Charles	 Rennie	
Mackintosh.

"Câți	arhitecți	mari,	sau	mai	puțini	mari,	
au	renunțat	la	arhitectură	în	plină	glorie,	
dedicându-se	apoi	acuarelelor	cu	flori...?!
E	posibil	ca	acest	mare	arhitect	scoțian	să	
fi	fost	singurul.
Și	ne	putem	întreba:	între	floare	și	clădire,	
care	e	mai	importantă...?
Pentru	eul	uman,	evident,	clădirea.	Dar	în	
"schema"	mai	largă	a	lumii	și	a	vieții,	cum	
e...?
Floarea,	 ca	 și	 fluturele,	 e	 efemeră...	 e	un	
simbol	 al	 fragilității.	 Arhitectura,	 pe	 de	
altă	 parte,	 deși	 vremelnică	 și	 ea,	 are	
ambiții	mai	mari.
Ce	 ar	 putea	 să	 învețe	 arhitectura	 de	 la	
floare	și	fluture...?	Poate	multe,	dacă	ar	fi	
mai	modestă.

Poate	că	nici	Mackintosh	nu	a	fost	foarte	modest,	în	acele	clădiri	care	l-au	făcut	celebru...	iar	scaunele	lui,	unele	tânjind	
spre	condiția	de	"tronuri",	poate	nici	ele...	deși	atât	în	clădiri,	cât	și	în	piesele	de	mobilier,	Mackintosh	a	păstrat	acea	
balanță	fără	de	care	o	artă	adevarată	nu	poate	să	fie.

Să-l	celebrăm	pe	acest	foarte	important	arhitect,	designer,	artist,	în	chiar	ziua	sa	de	naștere!

Azi,	la	ora	18:00,	în	Sala	Frescelor,	la	UAUIM."

arh.	Dan	Coma

148	de	ani	de	la	nașterea	lui



SEMNAL	2
tehnoredactare:	Ana	DONȚU Facultatea	de	Urbanism	UAUIM

	 FACULTATEA	 DE	 URBANISM,	 din	

Universitatea	 de	 Arhitectură	 și 	

Urbanism	 “Ion	 Mincu”	 București,	 este	

singura	 facultate	 din	 România	 care	

organizează 	 l i cență 	 în 	 domeniu l 	

URBANISM,	pentru	specializările:		
Proiectare	și	Planificare	Urbană	(4	ani	/	

240	credite)						
Amenajarea	și	Planificarea	Peisajului	(4	

ani	/	240	credite)					
Urbanism	și	Administrarea	Teritoriului	

–	Sibiu	(3	ani	/	180	credite)
Programe	 Masterale	 de	 tip	 Bologna,	

recunoscute	 la	 nivel	 european,	 precum	 și	

de	 Registrul	 Urbaniștilor	 din	 România	

(RUR),	 pentru	 acordarea	 dreptului	 de	

semnătura,	respectiv:						
Proiectare	Urbana
Peisaj	si	Teritoriu									
Amenajarea	 Teritoriului	 și	 Dezvoltare	

Regională							
Management	 Urban	 pentru	 Orașe	

Competitive						
Mobilitate	Urbană		
Urbanism	și	Politici	Publice	-	organizat	in	

parteneriat	 de	 Facultatea	 de	 Urbanism,	 	

UAUIM	cu	Facultatea	de	Științe	Politice	din	

SNSPA)							
Dreptul	Urbanismului	și	al	Planificării	Teritoriale		–organizat	de	Facultatea	de	Drept	din	Universitatea	București	

în	colaborare	cu	Facultatea	de	Urbanism	din	UAUIM	
In	anul	universitar	2016-2017,	admiterea	se	va	desfășura	astfel:
Pentru	programele	de	LICENȚĂ	-	pe	data	de	26	iulie	2016,	cu	înscriere	între	18	-	23	Iulie	2016.
Toate	detaliile,	numărul	de	 locuri,	conținutul	 tematic	și	bibliografia	aferentă	pentru	admitere	se	pot	consulta	 in	

Regulamentul	de	Admitere,	la	link:	http://www.uauim.ro/admitere/	
Pentru	programele	de	MASTER	-	pe	data	de	27	iulie	2016,	cu	examen	de	competențe	lingvistice	pe	data	de	25	iulie	și	

înscriere	între	20	-23	Iulie	2016.
Toate	detaliile	legate	de	programele	de	master	activate	în	anul	universitar	2016-2017,	numărul	de	locuri,	conținutul	

tematic	și	bibliografia	aferentă	pentru	admitere	se	pot	consulta	în	Regulamentul	de	Admitere	la	Mastere,	la	linkul:	
http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/	
CONTACT	ȘI	DETALII:	Telefon:	Secretariatul	Facultății	de	Urbanism	din	UAUIM:	021	30	77	180	sau	183	
Site:	http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/
Film	Facultatea	de	Urbanism:	http://youtu.be/SL5iLl4imuY
Facebook:	https://www.facebook.com/facultateaurbanism

Anunț	admitere	



SEMNAL	3
tehnoredactare:	Ana	DONȚU Expoziție	Contemporanii	la	Ambasada	Portugaliei	din	România

“Inspirados	por	Portugal”



	 În	data	10	mai,	în	cadrul	întâlnirii	comunității	portugheze	din	

România,	 prilejuită	 de	 Ziua	 Națională	 a	 Portugaliei,	 Ambasada	

Portugaliei	 din	București	 a	 fost	 gazda	unei	 expoziții	 de	 pictură	 și	

sculptură	românească.

Expoziția	 “Inspirados	 por	 Portugal”	 a	 reunit	 lucrări	 de	 pictură	 și	

sculptură	 realizate	 pe	 parcursul	 celor	 trei	 rezidențe	 artistice	

organizate	 în	 cadrul	 Proiectului	 Contemporanii	 în	 Portugalia:	

“Madeira.	 Insula	 Eternei	 primăveri”,	 Arhipelagul	 Madeira,	 2014;	

“Șapte	 Zile	 la	 Redondo”,	 Redondo,	 2015;	 “Redondo,	 Cuib	 de	

Rândunele”,	Redondo,	2016.	Cele	douăzeci	de	lucrări	de	pictură	și	sculptură,	inspirate	de	spațiul	portughez	

poartă	semnătura	a	doisprezece	artiști	români	participanți	în	cadrul	celor	trei	rezidențe	artistice:	Florin	

Ciubotaru,	Teodora	Coltofean,	Dorin	Coltofeanu,	Corina	Dobre,	Ion	Grigorescu,	Ruxandra	Grigorescu,	Sorin	

Iosub,	Elisabeth	Ochsenfeld,	Christian	Paraschiv,	Mircea	Roman,	Andrei	Rosetti,	Mihai	Sârbulescu.

“Să	revezi	locuri	și	peisaje	familiare	prin	ochii	unui	artist	străin	este	ca	și	cum	ai	face	o	nouă	descoperire,	ai	

porni	o	adevărată	și	foarte	binevenită	aventură.	Doisprezece	români	au	călătorit	în	Portugalia,	iar	acum	ne	

invită	la	o	plimbare	prin	intermediul	imaginilor	pe	care	le-au	adunat,	prin	intermediul	luminii	și	al	culorii	pe	

care	le-au	păstrat,	al	spiritului	pe	care	au	izbutit	să-l	aducă	cu	ei	prin	amintirile	pe	care	le-au	transpus	în	

tablourile	lor,	reunite	într-o	expoziție	bogată	în	varietatea	de	stiluri	și	perspective.	Aș	dori	să	subliniez	

importanța	pe	care	această	expoziție	o	poartă	prin	dimensiunea	ei	de	experiență	interculturală,	de	prilej	de	

dialog	pe	care	îl	reprezintă:	unul	artistic	și	instituțional,	fără	îndoială,	dar	mai	ales	unul	uman.	Conviețuirea	

într-o	 țară	 străină	 a	 permis	 portughezilor	 să	 cunoască	 un	 grup	 de	 români,	 iar	 acestora	 din	 urmă	 să	

descopere	Portugalia	și	pe	portughezi.	S-au	creat	punți	și	s-au	deschis	uși.”
																																																				

João-Bernardo	Weinstein,	Ambasadorul	Portugaliei	la	București

________________________________
Contemporanii	este	un	proiect	inițiat	și	derulat	de	Asociatia	Făuritori	care	își	propune	valorizarea	Culturii	

românesti	 actuale	 prin	 favorizarea	 actului	 de	 creație,	 abordat	 într-o	 perspectivă	 unitară	 cu	 creatorul.	

Proiectul	Contemporanii	are	ca	obiectiv	organizarea	şi	 susţinerea	de	activităţi	artistice	 şi	 socioculturale:	

schimburi	 culturale	 internaţionale,	 diverse	 manifestări	 artistice,	 tabere	 de	 pictură,	 expoziţii,	 educarea	

sensibilităţii	estetice	a	publicului.

Maria	Pașc,
Proiectul	Contemporanii
maria@contemporanii.org
www.contemporanii.org



SEMNAL	4
tehnoredactare:	Ana	DONȚU Expoziția	„Drifting	Architecture”

Trienala	de	Arhitectură	East	Centric	

	 București,	15	iunie	99	de	proiecte	din	22	de	țări	au	fost	expuse	la	ediția	din	acest	an	a	

Trienalei	 de	 Arhitectură	 East	 Centric.	 Selecţia	 proiectelor	 a	 urmărit	 o	 viziune	 critică	

complexă	prin	intermediul	temei	„Drifting	Architecture”,	luând	în	cosiderare	214	proiecte	

realizate	în	ultimii	3	ani.	

	 Secţiunile	 expoziţiei	 tematice	 principale	 au	 oferit	 un	 parcurs	 tridimensional	 ce	

străbate	arhitectura	contemporană	în	Europa	Centrală	şi	de	Est.	

	 Intenţia	este	de	a	găsi	un	sens	şi	de	a	oferi	o	interpretare	asupra	arhitecturii	din	regiune	într-un	demers	

fundamentat	teoretic,	istoric	şi	cultural.	Proiectele	primite	în	urma	open	call-ului	au	reliefat	dimensiunea	

spaţială	a	conceptului	„Drifting”,	care	nu	este	unul	estetizant,	discursiv,	politic,	social	sau	economic,	ci	mai	

curând	o	străbatere	a	tututor	acestor	câmpuri,	o	apropiere	şi	o	deviere	simultană,	pentru	regăsirea	unui	corp	

consistent	şi	semnificativ	de	relaţii	şi	repere.	-	a	precizat	echipa	curatorială.		

	 Expoziția	 „Drifting	 Architecture”	 a	 fost	 găzduită	 în	 foaierul	 Sălii	 Media	 a	 Teatrului	 Național	

București	din	16	septembrie	până	în	9	octombrie.	Vernisajul	a	avut	loc	pe	16	septembrie	a.c.	în	prezența	

echipei	curatoriale	și	a	invitaților	speciali	și	a	marcat	deschiderea	oficială	a	Trienalei	de	Arhitectură	East	

Centric	2016.

	 Expoziția	 „Drifting	 Architecture”	 a	 fost	 însoțită	 de	 o	 serie	 de	 conferințe,	 invitatul	 special	 fiind	

arhitectul	și	teoreticianul	nipon	Terunobu	Fujimori.	Toate	proiectele	selectate	vor	fi	publicate	în	catalogul	

trienalei.	

	 „Drifting	Architecture”	alături	de	Premiile	East	Centric	Arhitext	și	de	concursul	de	eseuri	Discursuri	

Critice	sunt	cele	3	module	principale	ale	celei	de-a	doua	ediții	a	 .	Cel	Trienalei	de	Arhitectură	East	Centric

mai	mare	eveniment	de	arhitectură	din	regiune,	trienala	radiografiază,	cartografiază	și	conectează	cele	mai	

importante	proiecte,	experimente	și	idei	din	regiune	și	pune	autorii	lor	în	dialog.	

	 aiciMai	multe	informații	despre	expoziția	principală	sunt	disponibile	pe	site	( )	iar	lista	completă	a	

participanților	poate	fi	consultată	pe	site	sau	mai	jos.

http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.east-centricarch.eu/triennale/home/drifting


	Trienala	de	Arhitectură	East	Centric	–	participanți	Drifting	Architecture	

	 Austria	HPSA	&	Wolfgang	Günther	–	Annakapelle	Schladming	/	LOVE	architecture	and	urbanism	–	Shopping	
Arena	Salzburg	/	Franz-Architekten	–	Landesjugendheim	hollabrunn	/	PPAG	architects	–	Steirereck	Restaurant	/	
Maxrieder	&	Erich	Wagner	–	Water	Power	Plant	Station	&	Facilities	/	 	March	Gut	–	Stroblkeller	/	supersterz	+	.tmp	
architekten	–	Festivalzentrum	steirischer	herbst	Belarus	G.	Natkevicius	&	Partners	–	Family	House	in	Minsk	Bulgaria	
dontDIY	–	House	A01	/	I–O	Architects	–	Observation	House	/	Yavor	Yordanov	&	Simeon	Stoilov	–	Paleontological	
Museum	in	Dorkovo	/	Studio	812	–	CON|Temporary	Library	Croația	SKROZ	–	Pijacal	Square	and	Public	Library	/	
Radionica	&	Vanja	Ilic	–	Museum	of	Vucedol	Culture	/	Ivan	Juretić	+	Robert	Jonathan	Loher	–	Renewal	of	the	Rossi	Hut	
in	Velebit	Mountain	Range	/	IVANISIN.KABASHI.ARHITEKTI	–	Socially	Subsidized	Housing	in	Dubrovnik	/	BRIGADA	–	
Creative	office	space	Cipru	Simpraxis	Architects	–	House	1203	/	Yiorgos	Hadjichristou	and	Veronika	Antoniou	–	
Green	Urban	Lab	/	Margarita	Danou	Architects	–	Re-configuration	of	the	Coastal	Location	Verki	into	a	Pedestrian	
Walkway	and	Water	Basin	in	Larnaca	Cehia	Atelier	8000	–	Multipurpose	Hall	Forum	Karlín	/	Mimosa	Architects	+	
Modulora	–	Bistro	Protiic	/	Mar.s	Architekti	–	Nejen	Bistro	/	Fránek	Architects	–	Sky	Walk	/	Eva	Wagnerova	–	Trnka	
Garden	/	Eva	Wagnerova	–	Sadova	Garden	/	Atelier	111	Architekti	–	House	for	Brother	/	Proks	Prikryl	Architekti	–	
Facilities	for	a	Biotope	(adaptation	of	a	former	agricultural	/	machinery)	/	Mjölk	architekti	–	The	Fence	House	/	ASGK	
Architecture	&	Design	–	House	Zilvar	Estonia	Tomomi	Hayashi	–	Paper	Library,	Riga	/	Ignar	Fjuk	–	Astra	Germania	
Wirth	Architekten	–	Remisen	Pavilion	Grecia	hhh	architects	–	Reconstruction	of	a	stone	house	in	Lefktro	/	Tense	
Architecture	Network	–	Residence	in	Kifissia	/	Kois	Associated	Architects	–	Sweet	Alchemy	Pastry	Shop	/	Dimitris	
Thomopoulos	 –	Olive	 oil	 factory	 at	 Pylos	 	 Kosovo	Margarita	Azizi	 –	 I	 AM	A	MONUMENT	Letonia	 –	 LTD	 «Arhis	
Arhitekti»	–	«top!»	Store	in	Salacgriva	/	Zaigas	Gailes	Birojs	–	Refurbishment	of	the	Wooden	Building	of	Riga	School	of	
Design	and	Art	/	Mailitis	A.I.I.M.	–	Riga	2014	Pavilion	Macedonia	BMHP	Metaproekt	Arhitekti	–	Village	Yard	in	Velmej	
Muntenegru	 Elvira	 Muzurovic	 &	 Team	 –	 KINDERGARTEN	 AND	 NURSERY	 Polania	 Grzegorz	 Layer	 –	 Poszetka	
Workshop	&	Showroom	/	Medusa	Group	–	Cultural	and	Educational	Center	and	Rosary	Garden	At	The	St.	Hyacinth	
Church	 in	 Bytom	 /	NA	NO	WO	Architekci	 –	 Leszczynski	 Antoniny	Manor	 Intervention	 /	 KWK	PROMES	Robert	
Konieczny	–	National	Museum	in	Szczecin	/	KWK	PROMES	Robert	Konieczny	–	Autofamily	House	România	Re–Act	
Now	–	Entourage	3	/	Dragoș	Scurtulescu	–	Impact	HUB	Cluj–Napoca	/	Denis	Lambru	–	Seneca	Anticafe	/	STARH	–	
A.C.D.	–	Pavilion	/	Andreescu	&	Gaivoronschi	–	City	Business	Centre	–	Urban	Regeneration	/	Grafic	Studio	–	Cernat		/	
TECTO	Arhitectura	 –	 Passive	House	CHE	/	Graphic	 Studio	 –	Olympic	House	 /	TECON	–	Alexandrina	Eco|urban	
Dwelling	/	LAMA	Arhitectura	–	Point	Theatre	/	Urban	Office	–	LSG	Office	Building	/	Radu	Teacă	–	Copper	House	in	
Sibiu	/	9	opțiune	–	Citadel	Square	/	Studio	Archeus	–	Refugiul	Caltun	/	Larix	Studio	–	Köllő	Miklós	–	Ditrău	River	Bank	
Regeneration	/	Larix	Studio	–	Köllő	Miklós	–	Chapel	and	Belfry	Ditrău	/	Larix	Studio	–	Köllő	Miklós	–	Water	Powered	
Sawmill,	Ivo,	Izvoare,	Zetea	/	Justin	Baroncea,	Radu	Enescu	–	LKL_57	Rusia	Archiproba	–	Dream	Industries	Telegraph	
/	Wowhaus	–	Stanislavsky	Theatre	/	Peter	Kostelov	–	Origami	House	/	Peter	Kostelov	–	Deco	Pattern	House	/	TPO	
Reserve	 –	 "Skolkovo	Park	 for	 living"	 /	Crosby	 Studios	 –	Beauty	Parlour	 Serbia	 Studio	Autori	 –	Cultural–Tourist	
Complex	 “Terra	 Panonica”	 /	 Timotijevic–	 Petrovic	 –	 Regional	 Center	 of	 Industrial	 Heritage	 /	 Jovan	Mitrović	 –	
Obrenovac	Sports	Hall	/	Arhitektura	Budjevac	–	Stock	Coffee	Slovacia	Gut	Gut	–	PAN	–	reconstruction	of	prefab	panel	
apartment	 house	 /	 GutGut	 –	 Refurbishment	 of	 the	 Forester's	House	 in	 Vyšná	Boca	 /	 Sebo	 Lichy	Arch	 –	House	
betweeen	the	trees	Slovenia	MODULAR	arhitekti	–	Kindergarten	Poljcane	/	ravnikar	|	potokar	–	Skofja	Loka	medieval	
centre	/	ravnikar	|	potokar	–	Buildings	for	Nature	reserve	Skocjanski	zatok	/	ENOTA	–	Promenada	Velenje	/	presledek	
–	Black	Thread	on	Brass	/	SVET	VMES	–	9	Frames	Hall	/	Arhitektura	d.o.o.	–	The	Black	Barn	Turcia	GAD	architecture	–	
Trump	Cadde	/	HALÜKAR	ARCHITECTURE	–	FiL	Books	/	Ucraina	Drozdov	&	Partners	–	House	with	a	peristil	/	FILD	–	
PODOLYAN	Store	Ungaria	HETEDIK	MŰTEREM	KFT.	–	GOMBA	/	HETEDIK	MŰTEREM	KFT.	–	Trefort-Garden	WWII	
Monument	/	Spora	Architects	–	M4	Szent	Gellért	tér	/	Spora	Architects	–	M4	Fővám	tér	/	Földes	és	Társai	Építésziroda	
Kft.	 –	 Sauflon	 Centre	 of	 Innovation	 /	 Földes	 és	 Társai	 Építésziroda	 Kft.	 –	 Long	 Brick	House	 /	 Földes	 és	 Társai	
Építésziroda	Kft.	–	Kemenes	Volcanopark	Visitor	Centre	/	Németh	Tamás	–	Kossuth	Square	Reconstruction,	Visitor	
Centre	Museum	of	the	Parliament	/	Czita	Architects	–	New	Visitor	Entrance	–	Benedictine	Abbey	of	Pannonhalma

	 Trienala	 de	 Arhitectură	 East	 Centric	 2016	 este	 organizată	 de	 Fundația	 Arhitext	 design	 –	 promotor	 și	
producător,	 împreună	 cu	 Ordinul	 Arhitecţilor	 din	 România	 –	 partener	 strategic	 principal	 şi	 Universitatea	 de	
Arhitectură	şi	Urbanism	„Ion	Mincu”	-	partener	strategic.	

	 Expoziția	 „Drifting	Architecture”	 este	 un	 proiect	 cultural	 co-finanțat	 de	Administrația	 Fondului	 Cultural	
Național.

Website-ul	oficial	al	Trienalei	de	Arhitectură	East	Centric:	
www.east-centricarch.eu/triennale/	
Pagina	de	facebook	a	Trienalei:
www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale
Hashtag:	#ECATriennale2016
Contact:	ecatriennale@gmail.com

http://www.east-centricarch.eu/triennale/open-call
https://www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale/
mailto:ecatriennale@gmail.com


INFO 1
de	Ana	DONȚU

MOLDOVA	REPER	2030	

 	ea	de-a	doua	ediţie	a	Forumului	Zonal	de	C
Arhitectură	şi	Urbanism	MOLDOVA	REPER	2030	s-a	

desfășurat	 între	 10	 şi	 12	 iunie	 2016,	 la	 Bacău,	

organizată	de	către	Filialele	Teritoriale	Bacău-Piatra	

Neamţ	 a	 Ordinului	 Arhitecţilor	 și	 a	 Uniunii	

Arhitecților	 din	 România,	 dedicată	 continuării	

dezbaterilor	 din	 prima	 ediție	 referitoare	 la	

perspectivele	dezvoltării	teritoriului	Moldovei.	

	 Forumul	 a	 reunit	 arhitecți	 și	 urbaniști	

recunoscuți	 din	 România,	 Republica	 Moldova	 și	

regiunea	 Cernăuți-Ucraina	 pentru	 a	 analiza	

împreună	 posibile	 perspective	 de	 dezvoltare	 a	

teritoriului	 de	 pe	 ambele	 maluri	 ale	 Prutului.	

Succesul	primei	ediții	i-a	determinat	pe	organizatori	

să	 mențină	 formatul	 evenimentului,	 astfel	 încât	

experții	 din	 domeniu	 să-și	 expună	 viziunea	 și	

planurile	 de	 dezvoltare,	 având	 posibilitatea	 unui	

feed-back.	

	 Temele	tratate	au	fost	dispuse	în	trei	secțiuni	

cu	titlurile	interogative:	1.	DE	UNDE	VENIM?	2.	CINE	

SUNTEM?	 3.	 ÎNCOTRO	 MERGEM?	 Astfel	 în	 prima	

secțiune	 cu	 tematică	 istorică,	 moderată	 de	 arh.	

Constantin	 AMÂIEI,	 s-au	 abordat	 reperele	

identitare	 ale	 spațiilor	 urbane	 și	 patrimoniul	 ca	

tezaur	&		mesaj	pentru	viitor,	încercând	să	răspundă	

la	 întrebarea	 cum	 ne	 protejăm	 valorile	 și	 ce	

reprezintă	ele	pentru	generațiile	viitoare?	

	 În	cea	de-a	doua	secțiune	(moderator	arh.	Ion	

NICOLAE),	axată	pe	provocările	prezentului,	au	fost	

dezbătute	dezvoltarea	policentrică,	drept	mijloc	de	

echilibrare	 a	 dezvoltării	 spațiale,	 și	 strategiile	

comune	de	dezvoltare	a	centrelor	urbane,	în	rețeaua	

de	localități	din	Moldova,	Bucovina	și	zonele	lor	de	

influență.	

	 Secțiunea	 a	 treia,	 moderată	 de	 arh.	 Ștefan	

BOICIUC,	vizează	în	special	probleme	ale	viitorului	

și	 tratează	 politica	 de	 coeziune	 interregională,	

propunându-și	 să	 răspundă	 la	 întrebarea	dacă	 are	

nevoie	 Europa	 de	 Moldova	 și	 Bucovina.	 Totodată	

abordează	actul	de	arhitectură	ca	factor	civilizator	al	

societății,	încercând	să	vadă	în	perspectivă	evoluția	

celor	trei	provincii	înrudite	pentru	următorii	15	ani.	

Forum	Zonal	de	Arhitectură	şi	Urbanism	

foto&video	de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC



	 În	 deschiderea	 lucrărilor	 de	 conferință	 a	

vorbit	doamna	arhitect	 ,	prședinte	al	Liliana	BÂRGU

filialei	Bacău-Piatra	Neamț	 	a	Ordinului	Arhitecților	

din	România	 și	 arh.	 ,	 care	 a	 și	Constantin	AMÂIEI

mode ra t 	 p r ima 	 s e c ț i u n e . 	 ( l i n k 	 v i d e o : 	

https://we.tl/Un4ObtiJrr)

	 Un	 cuvânt	 de	 bun	 venit	 le-a	 adresat	

arhitecților	și	primarul	nou-ales	al	Bacăului,	Cosmin	

NECULA:	„Consider	arhitecții,	urbaniștii,	niște	artiști	

care	 trec	 dincolo	 de	 planșe	 și	 de	 calcule.	

Dumneavoastră	sunteți	cei	care	modelați	un	oraș,	cei	

care	 aduceți	 frumosul	 și	 faceți	 să	 ne	 	 simțim	 bine,	

indiferent	 unde	 ne	 aflăm	 și	 indiferent	 de	

circumstanțele	 acestei	 vieți,	 care	 este	 destul	 	 de	

complicată.	 Mă	 bucur	 că	 aici	 sunt	 reprezentanți	 ai	

tuturor	zonelor	 	din	Moldova,	cât	și	reprezentanți	ai	

fraților	 noștri	 de	 peste	 Prut.	 Dumneavoastră	 faceți	

cinste	 acestui	 oraș	 	 cu	 prezența	 la	 acest	

eveniment.”(link	video:	 )https://we.tl/t1RkhYSPRo

	 Comunicările	 au	 fost	multe	 și	 diverse,	 vom	

face	 o	 scurtă	 prezentare	 pentru	 fiecare	 în	 cele	 ce	

urmează.	

Liliana	BÂRGU

Constantin	AMÂIEI

Cosmin	NECULA

https://we.tl/Un4ObtiJrr
https://we.tl/t1RkhYSPRo


	 Unul	 dintre	 cei	 mai	 așteptați	 invitați	 ai	 forumului	 a	 fost	

academicianul	 ,	Istoric	de	artă,	doctor	în	Emil	Răzvan	TEODORESCU

ştiinţe	istorice,	Preşedintele	Secţiei	de	Arte,	Arhitectură	şi	Audiovizual	a	

Academiei	 Române,	 Secretar	 general	 al	 Asociaţiei	 Internaţionale	 de	

Studii	Sud-Est	Europene,	Profesor	la	Universitatea	de	Arte,	care	a	vorbit	

despre	urbanismul	bucureștean	cu	dominantele	lui	politice.	O	abordare	

istorică,	 dar	 cu	 un	 important	 accent	 analitic.	 „Urbanismul	 poate	 fi	

politizat,	uneori	în	chip	inteligent.	Și	așa	s-a	întâmplat	la	București	într-

un	anumit	moment.”	(link	video:	 )https://we.tl/bJturQJadJ

	 ,	Directorul	Centrului	 Internaţional	de	Artă	 „George	Geo	POPA
Apostu”	 Bacău,	 în	 comunicarea	 sa	 „Estetica	 spațiului	 urban	 și	
provocările	 contemporaneității”,	 a	 adus	 în	 discuție	 importanța	
demolării	construcțiilor	prost	făcute,	accentuând	faptul	că	înainte	de	a	
începe	 lucrările	 de	 amenajare	 și	 înfrumusețare	 a	 orașului,	 acesta	
trebuie	curățat	de	elementele	nu	doar	inestetice,	dar	și	disonante	cu	
spațiul	 româno-creștin.	 Geo	 POPA	 a	 problematizat	 perspectiva	
mentalităților	 colective,	 într-un	 discurs	 antrenant	 despre	 faptul	 	 că	
orice	aspect	arhitectural	al	orașului	a	fost	mai	întâi	o	idee.	De	asemenea,	
a	subliniat	cât	de	important	este	ca	spațiul	ideatic	să	vină	în	acord	cu	
spațiul	 natural,	 pe	 care	 trebuie	 să	 îl	 îmbogățească,	 nicidecum	 să-l	
distrugă,	 iar	 construcțiile	 să	 fie	 în	 armonie	 cu	 natura.	 	 (link	 video:	
https://we.tl/gQAme10goY)

	 Prof.	 univ.	 dr.	 ist.	 ,	 Cercetător	 științific,	Cătălin	 TURLIUC

coordonator	 al	 departamentului	 de	 Istorie	Contemporană	din	 cadrul	

Institutului	de	istorie	A.	D.	Xenopol,	în	comunicarea	sa	„Orașul-matricea	

schimbării”,	 tratează	 orașul	 din	 multiplele	 sale	 fațete	 ca	 modele	 de	 	

civilizație.	 Dincolo	 de	 dimensiunea	 ontologică	 a	 așezărilor	 urbane,	

acestea	 au	 și	 o	 importantă	 dimensiune	 gnoseologică,	 orașele	 sunt	

totodată	 un	 mod	 de	 a	 cunoaște	 lumea.	 Dl.	 Prof.	 Cătălin	 TURLIUC	

subliniază	 că	orașele	permit	un	 contact	 care	de	 cele	mai	multe	ori	 a	

fructificat	 diversitatea,	 la	 rândul	 ei	 stimulând	 creativitatea	 și	

inventivitatea.		„Istoria	pentru	arhitecți	și	urbaniști	este	o	provocare,	cred	

eu,	iar	dumneavoastră	sunteți	cei	chemați	să	dați	un	răspuns	în	care	fără	

îndoială	 identitatea	 românească	 să	 se	 regăsească.”	 (linkuri	 video:	

https://we.tl/qohYHHvJiM https://we.tl/RfBEOkGBQj,		 )

	 ,	 director	 –	 Direcţia	 judeţeana	 pentru	 Cultură	 și	 Patrimoniu	Virgil	 BĂBÎI

Cultural	Naţional	Iași,	a	făcut	o	expunere	tehnică	importantă	pentru	problemele	

urbanistice	cu	care	se	confruntă	Iașiul,	având	în	vedere	că	este	considerat	o	

capitală	culturală.	Dl.	Virgil	BĂBÎI	a	prezentat	un	film	realizat	de	către	Direcția	

de	Cultură	Iași,	care	este	o	sinteză	a	ceea	ce	s-a	restaurat	și	a	ceea	ce	mai	trebuie	

de	restaurat,	a	clădirilor	care	au	fost	proprietate	a	instituțiilor	de	stat	și	au	fost	

cedate	proprietarilor	de	„drept”	sau	de	„nedrept”,	cum	subliniază	dl.	BĂBÎI,	și	

multe	dintre	ele	au	ajuns	într-o	stare	de	colaps,	cum	ar	fi	Conacul	Cantacuzino	

din	 Pașcani	 sau	 Conacul	 de	 la	 Poieni	 al	 familiei	 Habsburg.	 	 (link	 video:	

https://we.tl/pjhphaWZQz)

https://we.tl/bJturQJadJ
https://we.tl/gQAme10goY
https://we.tl/qohYHHvJiM
https://we.tl/RfBEOkGBQj
https://we.tl/pjhphaWZQz


	 Arh.	 ,	 Universitatea	 de	 Arhitectură	 Cernăuți	Oksana	 BOIKO

Ucraina,	 a	 prezentat	 o	 cercetare	 despre	 cartierele	 istorice	 din	

Cernăuți,	punând	accent	pe	monumentele	istorice	care	se	restaurează	

sau	necesită	restaurare.	A	adus	în	prim	plan	intervenția	arhitecților	

din	Lvov,	cât	și	implicarea	studenților	de	la	facultatea	de	arhitectură	și	

urbanism	în	cercetarea	care	precedă	lucrările	de	restaurare.	

(link	video:	 )https://we.tl/kXH22qrJwd

	 Arh.	 	Director	«Cub»	S.R.L.	Chișinău,	a	realizat	un	studiu	Vitalie	IAŢIUC,

despre	 fenomenul	 orașului	 Soroca,	 aflat	 la	 frontiere	 istorice,	 despre	

specificul	dezvoltării	orașului	în	diferite	regimuri	politice,	de	vest	și	de	

est.	Prezentarea	a	început	cu	un	film	despre	comorile	istorice	de	la	nordul	

Moldovei,	urmat	de	o	ilustrare	vizuală	a	istoriei	urbanistice	a	Sorocii	din	

sec.	XIX	și	XX.	

(link	video:	 )https://we.tl/9GdXEPbJhl

	 Conf.	 univ.	 dr.	 arh.	 ,	 Șef	 de	 catedră	Aurelia	 CARPOV

arhitectură	 a	 Universităţii	 Tehnice	 a	 Moldovei	 Chisinau,	 a	

prezentat	cercetarea	Dr.arh.,	conf.	univ.,	Tamara	Nesterov,	care	nu	

a	putut	fi	de	față.	Studiul	este	la	fel	despre	orașul	Soroca	și	despre	

monumentele	sale	istorice.		

(link	video:	 )https://we.tl/NtCz22gnhL

	 Dr.	 arh.	 ,	 Atelier	 de	 proiectare	 VIŞAN	 ,	Daniel	 VIȘAN

Facultatea	 de	 Arhitectură	 „G.	 M.	 Cantacuzino”	 Iaşi,	 a	 vorbit	

despre	centrul	istoric	al	orașului	Iași	în	context	actual,	analizând	

în	 detaliu	 monumentele	 arhitecturale	 cele	 mai	 importante,	

amplasarea	 lor,	 situația	 actuală,	 problemele	 existente	 la	

moment,	 fără	 a	 omite	 și	 o	 perspectivă	 istorică	 asupra	 lor.	De	

asemenea	a	elucidat	relațiile	dintre	zonele	orașului,	un	moment	

important	fiind	evidențierea	aspectelor	care	ar	trebui	păstrate	

în	viitoarea	conformație	a	ansamblurilor	care	se	vor	construi	în	

acel	spațiu.

(link	video:	 )https://we.tl/gEo8MR7DE6

https://we.tl/kXH22qrJwd
https://we.tl/9GdXEPbJhl
https://we.tl/NtCz22gnhL
https://we.tl/gEo8MR7DE6


	 Conf.	dr.	arh.	 ,	Facultatea	de	Arhitectură	„G.	M.	Emil	Dragoș	CIOLACU
Cantacuzino”	Iași,	a	vorbit,	în	continuarea	comunicării	domnului	arhitect	
Daniel	 VIȘAN,	 despre	 conservarea	 patrimoniului	 arhitectural	 prin	
valorificare	 turistică,	 punând	 accent	 pe	 acțiunea	 de	 restaurare	 ale	
monumetelor	de	valoare.	Domnul	arh.	D.	CIOLACU	subliniază	că	această	
îndeletnicire	 de	 reconsiderare	 a	 trecutului	 a	 apărut	 pe	 fondul	 unor	
descoperiri	arheologice,	aducând	în	prim	plan	niște	epoci	apuse,	totodată	a	
analizat	 istoria	 locală	 într-un	 context	 european	 foarte	 agitat.	 Au	 fost	
prezentate	mai	multe	exemple	de	monumente	arhitecturale	care	au	 fost	
restaurate,	cât	și	despre	altele	care	abia	urmează.	Un	aspect	interesant	al	
comunicării	 sale	 este	 modelul	 propus	 pentru	 a	 reglementa	 problema	
incintelor	 bisericești,	 ținând	 cont	 de	 tendința	 actuală	 de	 amplificare	 a	
ansamblului	parohial,	prin	adaosuri	profane	 cu	 rol	preponderent	 social,	
aducând	 drept	 exemplu	 situația	 Bisericii	 Sf.	 Voievozi	 Mihail	 și	 Gavril	 din	 Pașcani.	 (linkuri	 video:	
https://we.tl/H5U6V9v3bf https://we.tl/xxxs69yVnM,		 )

	 Conf.	dr.	arh ,	Universitatea	de	Arhitectură	și	Urbanism	Ion	Mincu,		Liviu	IANĂŞI

prin	comunicarea	sa	și-a	propus	să	răspundă	la	întrebarea	ce	fel	de	strategii	sunt	

necesare	 pentru	 orașele	 moldave?	 Într-o	 abordare	 analitică	 aproape	

exhaustivă,	dl.	arh.	IANĂȘI	a	ilustrat	situația	prezentă	a	orașelor	din	Moldova,	cu	

imagini	elocvente	chiar	de	la	fața	locului.	Studiul	său	a	tratat	și	probleme	de	

globalizare,	de	geopolitică,	propunând	strategii	adecvate	specificului	urban	din	

regiunea	 moldavă.	 (linkuri	 video:	 	 , 	https://we.tl/EYKGzBwSQs

https://we.tl/uJFvWSSdn0)

	 Arh.	 ,	 Președinte	 al	 Asociației	 Arhitecților	 din	Iaroslav	 BOIKO

Regiunea	Cernăuți	Ucraina,	a	analizat	 în	detalii	spațiul	urban	al	orașului	

Cernăuți	și	viziunea	modernă	asupra	lui,	făcând	referire	și	la	problemele	cu	

care	se	confruntă	urbaniștii	din	Moldova,	dat	fiind	faptul	că	aspecte	comune	

precum	zona	geografică,	relieful,	clima	determină	același	tip	de	probleme	în	

ambele	regiuni.	Unul	dintre	obiectivele	majore	ale	Asociației	Arhitecților	

din	 Cernăuți	 este	 identificarea	 tuturor	 instituțiilor	 de	 proiectare	 de	 pe	

teritoriul	 orașului,	 pentru	 a	 utiliza	 potențialul	 lor	 în	 activități	 comune.	

Prezentarea	 a	 fost	 divizată	 în	 trei	 părți.	 În	 prima	 s-a	 analizat	 situația	

clădirilor	 și	 complexelor	 rezidențiale,	 în	 partea	 a	 doua	 –	 proiectele	

instituțiilor	publice	și	partea	a	treia	a	fost	dedicată	obiectelor	arhitecturale	

proiectate	 de	 organizația	 pe	 care	 o	 conduce. 	 (link	 video:	

https://we.tl/CO9A6F9SQ6)

	 Dr.	arh.	 ,	Facultatea	de	Arhitectură	„G.	M.	Cantacuzino”	Iaşi,	a	pus	Sorin	NISTOR

în	 discuție	 zona	 metropolitană	 Iași,	 ca	 promotor	 al	 politicii	 de	 dezvoltare	

policentrică,	 subliniind	 felul	 în	 care	 a	 funcționat	 și	 posibilitățile	 ei	 de	

îmbunătățire,	propunând	totodată	o	triplă	abordare	și	anume:	instituțională,	

teritorială	și	financiară.	Printre	rezultatele	scontate	se	regăsește	echilibrarea	

structurii	 spațiale	 metropolitane,	 managementul	 integrării,	 respectiv	

asigurarea	 cooperării	 la	 nivelul	 rețelelor	 de	 infrastructuri	 și	 crearea	 de	 noi	

parteneriate	 în	 planificare.	 (linkuri	 video:	 ,	https://we.tl/kezq6mdkqv

https://we.tl/nuX9zjcz8V)

https://we.tl/H5U6V9v3bf
https://we.tl/xxxs69yVnM
https://we.tl/EYKGzBwSQs
https://we.tl/uJFvWSSdn0
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	 Arh.	 ,	 Vicepreședinte	 al	 Ordinului	 Arhitecţilor	 din	Ion	 ANDRIU

România,	Președinte	al	Filialei	Suceava-Botoșani	a	Uniunii	Arhitecţilor	din	

România,	 a	 vorbit	 despre	 evoluția	 urbanistică	 a	 Sucevei	 contemporane	

dintr-o	 perspectivă	 preponderent	 istorică,	 apreciind-o	 drept	 imperativ	

necesară	în	contextul	în	care	istoria	nu	de	puține	ori	a	primit	interpretări	

diferite	și	surprinzătoare	în	funcție	de	conjuncturi	și	poziții	subiective.	Pe	de	

altă	parte	acest	aspect	a	fost	adesea	neglijat,	dat	fiind	faptul	că	tinerii	sunt	tot	

mai	puțini	 interesați	 	 să	cunoască	 istoria	recentă.	 	Dl.arh.	 Ion	ANDRIU,	a	

prezentat	etapele	 	de	evoluție	postbelică	a	Sucevei	și	anume:	etapa	1955-

1960	(arhitectura	socialist-stalinistă);	etapa	1960-1965	(un	pas	spre	modernizare	și	normalitate);	etapa	

1965-1975	(în	care	Suceava	a	devenit	un	oraș	civilizat	cu	arhitectură	expansivă	și	coerentă,	cu	o	dezvoltare	

urbanistică	profesionistă	și	benefică).	(link	video:	 )https://we.tl/F6dhKqH6DX

	 Dr.	arh.	urb.	 ,	Director	Institute	for	Housing	and	Nicolae	ŢARĂLUNGĂ

Urban	Development	Studies	 (IHS)	România,	 a	avut	o	 comunicare	sub	un	

motto	după	Einstein:	„Nicio	problemă	nu	poate	fi	rezolvată	de	același	nivel	

de	conștiință	care	a	creat-o”,	cu	problematizări	de	filosofie	a	spațiului,	având	

o	 abordare	 mai	 mult	 conceptuală	 decât	 tehnică	 asupra	 urbanismului,	

punând	accent	pe	starea	de	incertitudine	în	care	se	află.	Studiul	său	a	atins	

aspecte	precum:	orașul	între	dezvoltare	și	declin,	rolul	instrumentelor	de	

urbanism	în	rezolvarea	problemelor	existente	și	practicile	internaționale	ca	

posibile	exemple	de	urmat.	(link	video:		 )https://we.tl/SClx2D0I0m

	 ,	 Consilier	 evaluare	 –	 examinare	Alina	 Maria	 FARCAȘ

Amenajarea	 Teritoriului	 și	 Urbansim	 -Ministerul	 Dezvoltării	

Regionale	 şi	 Administratiei	 Publice,	 a	 avut	 o	 prezentare	 despre	

Pactul	de	la	Amsterdam,	semnat	pe	30	mai	2016,	un	document	ce	

structurează	procesul	de	elaborare	a	Agendei	Urbane.		Alina	Maria	

FARCAȘ	a	vorbit	despre	principiile	actualizate	de	dezvoltare	urbană	

la	nivel	european,	despre	instrumentele	prin	intermediul	cărora	se	

poate	 consolida	 dimensiunea	 urbană	 în	 cadrul	 politicilor	 de	

dezvoltare	 a	 UE,	 de	 asemenea	 despre	 obiectivele	 pe	 care	 și	 le	

propune	Agenda	Urbană.	(link	video:	 )https://we.tl/ZlQ2K71Jxa

	 Arh. ,	 Șef	 Departament	 Urbanism	 și	 Amenajarea	Lilian	 MĂMĂLIGĂ

Teritoriului	 I.N.C.P.	 «Urbanproiect»,	 a	 realizat	 un	 studiu	despre	 orașul	

Soroca,	drept	localitate	de	frontieră	care	oferă	posibilități	de	dezvoltare	

prin	utilizarea	unor	facilități	naturale,	dat	fiind	faptul	că	este	situat	pe	

malul	 râului	 Nistru.	 A	 pus	 în	 evidență	 potențialul	 socio-economic	 și	

poziția	 fizico-geografică	 favorabilă	 a	 orașului,	 enumerând	 totodată	

factorii	care		fac	din	Soroca	un		subcentru	al	rețelei	nordice	de	localități.	

Dl.	Arh.	Lilian	MĂMĂLIGĂ	a	ilustrat	printr-un	film	planurile	de	dezvoltare	

urbanistică	 pentru	 orașul	 Soroca	 preconizat	 pentru	 viitorul	

apropiat.(linkuri	video:	 	)https://we.tl/8taOB0sZEo

https://we.tl/F6dhKqH6DX
https://we.tl/SClx2D0I0m
https://we.tl/ZlQ2K71Jxa
https://we.tl/8taOB0sZEo


	 Arh.	 ,	 Director	 General	 Western	 Outdoor,	Sorin	 GABREA
șeful	Comisiei	Tehnice	de	Urbanism	de	pe	lângă	Primaria	Capitalei,	
a	vorbit	despre	noile	cartiere	rezidențiale,	precum	Cartierul	„Henri	
Coandă”	din	București	și	Cartierul	Orizont	Buzău.	A	analizat	marea	
restructurare	 imobiliară	 din	 București	 în	 anii	 90	 și	 efectele	
devastatoare	 pe	 care	 le-a	 avut	 din	 punct	 de	 vedere	 urbanistic,	
propunând	 câteva	 proiecte	 de	 importanță	 majoră	 pentru	
ameliorarea	 situației	 prezente.	 Astfel	 au	 fost	 expuse:	 proiectul	
pentru	extinderea	 capacității	de	 trafic	pe	DN1,	proiectul	pentru	
ansamblul	imobiliar	Băneasa	și	proiectul	pentru	ansamblul	ANL	
„Henri	Coandă”.	(link	video:	 )https://we.tl/wvzDu34nu6

	Arh.	 ,	Expert	CIM	(Centrul	pentru	Migrație	și	Ing.	Rudolf	GRAF

Dezvoltare	Internațională	)	pentru	dezvoltare	urbană	integrată;	

Vicepreședinte	al	Ordinului	Arhitecților	din	România,	a	realizat	o	

topografie	a	procesului	de	dezvoltare	urbană	integrată	în	orașul	

Cernăuți,	în	cadrul	unui	program	cofinanțat	de	Guvernul	Federal	

German,	 implimentat	 paralel	 în	 patru	 orașe	 din	 Ucraina.	

Prezentarea	 propriu-zisă	 ilustrează	 detaliat	 pașii	 care	 vor	 fi	

realizați	în	următorii	2-3	ani	(și	proiectele	aferente)	și	anume:	1.	

implimentarea	 unui	 proiect	 demonstrativ	 de	 reabilitare	 a	

spațiului	 public	 (un	 posibil	 proiect	 ar	 fi	 cel	 de	 reabilitare	 a	

spațiului	 public	 din	 fața	 unui	 cămin	 cultural	 aflat	 în	 cartierul	

istoric);	2.	Construirea	unui	grup	de	experți	locali,	pentru	o	analiză	multisectorială	a	orașului;	3.	Elaborarea	

planului	 integrat	de	dezvoltare	cu	detalierea	planului	de	mobilitate;	4.	Proiectarea	tehnică	pentru	unul	

dintre	proiectele	identificate.	(link	video:		 )https://we.tl/hzDXpbg9SZ

	 Arh.	 ,	Preşedinte	al	Uniunii	Arhitecţilor	din	Iurie	POVAR

Republica	Moldova,	Director	Institutul	Național	de	Cercetări	și	

Proiectări	„Urbanproiect”	Chișinău,	în	cercetarea	sa	 	a	analizat	 	

proiectele	de	planificare	spațială	a	două	raioane	din	Republica	

Moldova:	 Briceni	 și	 Edineț,	 amplasate	 limitrof	 hotarului	 cu	

România,	punând	accent	pedomeniile	care	pot	genera	relații	de	

colaborare.	 Scopul	 principal	 al	 documentației	 de	 amenajare	 a	

teritoriului	 raioanelor	 se	 axează	 pe	 realizarea	 politicilor	

naționale	 și	 regionale	 sectoriale,	pe	armonizarea	 cu	practicile	

europene	și	principiile	directoare	privind	dezvoltarea	spațială	

durabilă.		(link	video:	 )https://we.tl/SOcG2BX4eS

	 Arh. ,	 Arhitect	 Șef	 al	 Orașului	 Cernăuți	 Ucraina,	 a	 vorbit	Natalia	 KHILKO

despre	planul	general	al	orașului	Cernăuți	și	realizarea	lui	în	viață,	a	 	trasat	câtva	

aspecte	 ale	 dezvoltării	 urbane,	 strategiile	 și	 implimentarea	 lor.	 Nu	 a	 lipsit	 o	

abordare	istorico-analitică.	În	realizarea	unui	proiect,	a	subliniat	importanța	unei	

colaborări	reușite	între	arhitecți,	care	se	ocupă	de	partea	creativă,	instituțiile	care	

finanțează,	deputații	care	iau	decizii	și	oamenii	simpli	care	beneficiază	de	pe	urma	

proiectului	și	poate	să	le	placă	sau	nu	felul	în	care	a	fost	implimentat.	 	(link	video:	

https://we.tl/Bpdh7g3coh https://we.tl/2IPeJBegph,		 )

https://we.tl/wvzDu34nu6
https://we.tl/hzDXpbg9SZ
https://we.tl/SOcG2BX4eS
https://we.tl/Bpdh7g3coh
https://we.tl/2IPeJBegph


	 Arh.	 ,	Birou	de	arhitectura	Zavaletskyy	Cernăuți	Oleksand	ZAVALETSKYY

Ucraina,	 este	 colegul	 arhitectei	 Natalia	 KHILKO	 și	 a	 prezentat	mai	 în	 detaliu	

planul	 general	 al	 orașului	 Cernăuți.	 Una	 dintre	 problemele	 evidențiate	 de	 dl.	

Oleksand	ZAVALETSKYY	este	influența	sovietică	în	planul	urbanistic	al	orașului,	

chiar	 în	 centru	 fiind	 concentrate	mai	multe	 unități	militare	 și	multe	 terenuri	

agricole	au	fost	destinate	Academiei	de	Științe.	După	desființarea	URSS,	aceste	

terenuri	și-au	pierdut	utilitatea	și	au	 intrat	 în	declin,	dar	din	punct	de	vedere	

urbanistic	 a	 fost	 un	 plus,	 deoarece	 astfel	 orașul	 avea	 unde	 să	 se	 extindă.	 Dl.	

arhitect	a	demonstrat	evoluția	ulterioară	a	Cernăuțiului	și	a	trasat	de	asemenea	

câteva	linii	directoare	pentru	viitor.	(link	video:	 )https://we.tl/6KDd4VOa6z

	Arh.	 ,	Director	VANEL	EXIM	Bacău,	și	Arh.	 ,	Constantin	AMÂIEI Vitalie	IAŢIUC

Director	 «Cub»	 S.R.L.	 Chișinău,	 au	 elaborat	 împreună	 un	 studiu	 despre	

resistematizarea	zonei	centrale	a	municipiului	Bacău	și	reconstrucția	centrului	

administrativ-public.	Studiul	lor	și-a	avut	finalitatea	într-un	poriect	bine	pus	la	

punct,	 pentru	 amenajarea	 părții	 centrale	 a	

orașului	 cu	 spații	 lipsite	 de	 traficul	 rutier,	

precum	 bulevarde	 și	 alei	 pietonale,	 de	 a	 o	

transforma	 într-o	 zonă	 verde,	 precum	 și	 de	 a	

crea	 accese	 pietonale	 între	 centru	 și	 zona	

sportivă	str.	9	mai	și	zona	de	agrement	a	râului	

Bistrița.	 Proiectul	 prevede	 acces	 liber	 pentru	 circulația	 transportului	

deserviciu	 și	 privat	 atât	 către	 clădirile	 locative,	 	 cât	 și	 cele	 publice	 din	

zonă.(link	video:		 )https://we.tl/z4Gq5wEbjx

	Arh.	 ,	 Biroul	 de	 arhitectură	 „Pikushenko”,	 Cernăuți	Iryna	 GERZHETSKA

Ucraina,	 a	 avut	 o	 comunicare	 despre	 construcțiile	 moderne	 ale	 orașului	

Cernăuți,	aducând	drept	exemplu	pe	cele	din	complexul	VODOGRAI,	unul	dintre	

cele	mai	mari	din	partea	vestică	a	Ucrainei,	despre	care	a	amintit	și	Iaroslav	

BOIKO,	prezentarea	 ei	 fiind	mult	mai	detaliată.	 La	proiectarea	 lui	 echipa	de	

arhitecți	a	ținut	să	creeze	un	complex	cu	toate	utilitățile	și	comoditățile	și	cu	o	

infrastructură	 independentă,	un	 fel	de	oraș	 în	 interiorul	orașului.	Un	aspect	

favorabil	 a	 fost	 faptul	 că	 viziunea	 arhitecților	 a	 coincis	 cu	 viziunea	

constructorilor	și	a	beneficiarilor.		(link	video:	https://we.tl/yBKNrlDr31

	 Arh.	 ,	 Green	 Building	 Consultant	 Project	 Manager	 NAI	Laura	 AMÂIEI

Global,	 a	 prezentat	 o	 strategie	 națională	 de	 renovare	 eficientă	 din	 punct	 de	

vedere		energetic	și	sustenabil	a	clădirilor,	punând	accent	pe	faptul	că	România,	

ca	membră	 a	Organizației	Națiunilor	Unite	 și	 a	Uniunii	 Europene,	 trebuie	 să	

depună	eforturi	de	limitare	a	încălzirii	globale	la	2°C	până	la	finele	secolului,	în	

conformitate	cu	acordul	de	la	Paris,	de	aceea	comunicarea	sa	a	adus	câteva	soluții	

în	acest	sens.	(link	video:	 )https://we.tl/DWWoQA0Oz6

https://we.tl/6KDd4VOa6z
https://we.tl/z4Gq5wEbjx
https://we.tl/yBKNrlDr31
https://we.tl/DWWoQA0Oz6


	 În	încheierea	lucrărilor	de	conferință	a	fost	

organizată	o	seară	culturală	la	Centrul	de	Cultură	

„GEORGE	APOSTU”,	printr-un	dialog	al	artelor,	cu	

vernisarea	 expoziției	 de	 pictură	 „Nu	 mă	 doare	

nimic,	 doar	 lipsesc”,	 a	 artistului	 vizual	 Dragoș	

BURLACU	și	spectacolul	de	muzică,	poezie	și	grafică	

„Plan	detaliu	al	scării	de	cuvinte”,	dedicat	împlinirii	a	

100	de	ani	de	la	nașterea	mișcării	DADA	-	regia	Val	

MĂNESCU Florin	 BEJAN Dragoș	,	 muzică	 ,	 grafică	

BURLACU.	link	foto:	https://we.tl/1PaxpL1VLf

link	video:	https://we.tl/n7HKq0ROX1

https://we.tl/1PaxpL1VLf
https://we.tl/n7HKq0ROX1


	 În	 cea	 de-a	 treia	 zi	 a	 Forumului	 Zonal	 de	

Arhitctură,	participanții	s-au	bucurat	de	o	primire	

caldă	la	Piatra	Neamț,	unde	au	fost	întâmpinați	chiar	

de	către	primarul	orașului,	 ,	reales	Dragoș	CHITIC

de	 curând	 pentru	 încă	 patru	 ani	 de	 mandat.	

Întâlnirea	a	avut	loc	în	sala	de	ședințe	a	primăriei,	cu	

scurte	prezentări	și	discuții,	la	care	au	participat,	pe	

lângă	 primarul	 localității,	 Președintele	 Uniunii	

Arhitecților	din	Republica	Moldova,	 ,	și	Iurie	POVAR

Președintele	 Asociației	 Arhitecților	 din	 Regiunea	

Cernăuți,	Ucraina,	 .		Iaroslav	BOIKO

	 Discuțiile	 au	 fost	 urmate	 de	 o	 proiecție	 de	

film	dedicat	orașului	Piatra-Neamț,	care	a	permis	o	

plimbare	virtuală	prin	cele	mai	pitorești	locuri	din	

zonă.	 Vicepreședintele	 	 OAR	Bacău-Piatra	Neamț,	

arhitectul	 ,	a	făcut	un	tur	ghidat	prin	Dan	FLOREA

zona	 centrală	 a	 orașului,	 prezentând	 ansamblul	

arhitectural	din	Piața	Turnului:	Biserica	Domnească	

cu	 hramul	 „Sfântului	 Ioan	 Botezătorul”,	 Turnul	

Clopotniței,	 Teatrul	 Tineretului,	 Muzeul	 de	 Artă,	

Muzeul	 Etnografic	 și	 Muzeul	 Curtea	 Domnească,	

după	care	participanților	li	s-a	oferit	o	vedere	de	sus	

a	 orașului,	 printr-o	 frumoasă	 plimbare	 cu	

telegondola	în	pofida	ploii.	

link	foto:		https://we.tl/jPvV6jOWB3

link	video:		https://we.tl/wyQJl5p9yy

Toate	 fotografiile	de	 la	Forum	pot	 fi	descărcate	 la	

următoarele	 link-uri:	 https://we.tl/C1vEsbtpOC,	

https://we.tl/d3cq4Lm0fC

https://we.tl/jPvV6jOWB3
https://we.tl/wyQJl5p9yy
https://we.tl/C1vEsbtpOC
https://we.tl/d3cq4Lm0fC


INFO 2
de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC acasă	la	„Licurici”

De-a	arhitectura	

	 32	LICURICI
	 +	2	LUMINIȚE

	 au	făcut	lumină!

	 Ca	să	ın̂țelegeți	enunțul	vă	spun	că	ın̂	

toamnă , 	 mai 	 exact 	 la 	 ı̂nceputul 	 lui	

septembrie	2015	am	fost	martor	 la	prima	

ın̂tâlnire	 a	 celor	 două	 Luminițe,	 mai	 bine	

spus,	 la	 formarea	 și	 consolidarea	perechii	

ın̂vățător-arhitect	 voluntar	 care	 urmau	 să	

predea	 ı̂n	 anul	 școlar	 2015-2016	 cursul	

opțional	 „De-a	 arhitectura	 în	 orașul	

meu”.

	 Era	 vorba	 de	 ın̂vățătoarea	 Luminița	

GOGA	 și	 arhitecta	 Luminița	 ISPAS	 care	

urmau	să	se	ocupe	de	clasa	a	III-a	a	școlii	nr.	

6	din	Sibiu.	

	 Sincer	 să	 fiu,	 preocupat	 de	 clasa	 la	

care	predau	eu	la	școala	18,	de	activitățile	de	

z i 	 cu 	 z i 	 ș i , 	 nu 	 ı̂ n 	 u l t imul 	 r ând , 	 de	

numeroasele	deplasări,	am	omis	să	mă	mai	

interesez	de	acest	cuplu,	cu	toate	că,	ın̂că	de	

la	 instruire,	 am	 remarcat	 faptul	 că	 era	 un	

cuplu	extrem	de	talentat.

foto&video	de	Ana	DONȚU

05.09.2015

05.09.2015

05.09.2015



	 Nu	vreau	să	sune	a	laudă,	dar	trebuie	

să	mărturisesc	că	și	Uniunea	Arhitecților	a	

avut	 partea	 ei	 de	 „vină”.	 Dacă	 nu	 ar	 fi	

finanțat,	 poate,	 cursurile	 de	 formare	 a	

ın̂drumătorilor,	nimic	din	ce	s-a	realizat	ın̂	

acest	cuplu	nu	s-ar	fi	ın̂tâmplat.

	 Ce	s-a	întâmplat	de	fapt?

	 Vă	 las	 ı̂n	 compania	 imaginilor	 și	 a	

textului	pe	care	l-am	obținut	de	la	Luminița	

ISPAS,	 ı̂n	 care	 povestește,	 cu	 un	 talent	

scriitoricesc	care	pe	mine	m-a	uimit,	cum	au	

decurs	lucrurile.	Nu	știu	dacă	un	priceput	ın̂	

ale	literaturii	ar	avea	aceeași	părere,	dar	eu,	

mărturisesc	sincer,	 că	de	 la	colegii	mei	de	

an,	 Alexandru	ANDRIEȘ	 și	 Adrian	AUSCH,	

nu	m-a	mai	uimit	un	arhitect	cum	a	făcut-o	

Luminița	ISPAS.	Dacă	aveți	timp	ar	trebui	să	

descărcați	și	filmul	ın̂	care	elevii	ıș̂i	prezintă	

macheta	cântând.	Versurile,	mi-a	mărturisit	

Luminița,	le-a	scris	ın̂	tren	la	ın̂toarcerea	din	

București,	 și	 copiii	 au	 avut	 două	 zile	 la	

dispoziție	ca	să	le	ın̂vețe.

	 Mă	opresc	aici	și	las	textul	autoarei	să	

vă	povestească	cum	a	fost	și	ce	au	realizat	ın̂	

anul	școlar	ce	s-a	sfârșit.



	 Zi	 arămie	 de	 toamnă,	 	 un	 vânt	 încă	
prietenos,	 	eu	proaspat	 	revenită	de	pe	plaja	
din	Santorini,	când	am	intrat	 	prima	dată	«	
acasă	 »	 la	 	 «	 Licurici	 »	 -	 asta	 era	 eticheta	
clasei...

	 La	 pupitrul	 pentru	 doi	 elevi	 	 se		
îngrămădea	 o	 lume	 întreagă	 :	 le	 stătea		
alături	 	 Alba	 ca	 Zăpada,	 Cenușăreasa,	 Făt	
Frumos,	pleiada	de	zâne	....	dar,	din	privirile			
lor	 inocent-sfredelitoare	 	aflu	că	mai	 încap	
aici		și	personajele	din	tolba	mea	.

	 Și	 așa,	 împreună,	 săptămână	 de	
săptămână	 am	 răsfoit	 din	 marea	 carte	 a	
Arhitecturii . 	 Nimic	 din	 lumea	 care-i	
înconjura,	din	ceea	ce	era	așa,		pentru	că	așa	
trebuia	să	fie	și	pentru	că	așa	le-au	pomenit	
dintotdeauna,	 	 nu	 a	 rămas	 neprelucrat,	
nediscutat,	neanalizat:	orașe,	străzi,	parcuri,	
mobilier,	 chiar	 și	 elemente	 din	 natura	
inconjurătoare	 –	 au	 aflat	 	 că	 totul	 a	 fost	
modelat	de	om,pentru	că		totul	nu	e	decât	un	
organism	viu	care,	trăiește	 	 în	pas	cu	el,	cu	
puterea	și	aspirațiile	lui.	

	 Au	 aflat	 că	 ceea	 ce-i	 învăluie	 are	
numele	 de	 spațiu	 și	 arhitectura	 este	
instrumentul	 care-l	 modelează,	 așa	 după	
cum	cântecul	se	naște	din		sunete		sau	poezia		
din	cuvânt	și	am	denumit	procedeul	Artă.

	 Da,	dar	să	iei	o	bucățică	de	spațiu,	pe	
care	o	tot	răsucești	că	să	te	servești	de	ea			pe-
afară	și	pe	dinăuntru,		trebuie	multe	calcule,	
măsurători		socoteli	și	pe	toate	acestea	le-am	
numit	Știintă.

	 Odată	 	 trasate	 	 coordonatele,	 am	
început	 parcursul	 dificil	 al	 	 umplerii	
cadranelor;	 ne	 veghea	 și	 ne	 cenzura	 	 în	
entuziasmul	 	 nostru	 	 doar	 a	 treia	 mare	
dimensiune	_	Timpul.

	 Cuvânt	-		imagine	-		model-		triadă	sub	
care	am	 învățat	unii	 de	 la	alții	 –	 cum	 să	o	
explicăm,	 cum	 să	 o	 percepem	 cum	 să	 o	
înțelegem	 	 sau	 în	 general	 	 la	 ce	 e	 bună		
Arhitectura.	



	 Cuvântul	era	mai	lung	sau	mai	scurt,	
auzit		sau	neauzit	vreaodată	:	«	relația	mediu	
construit-comunitate	»,	«	 	ritm	»,	«	scara	»,	«	
unități	de	masură	»,	«	ergonomie	»,	«	lumină-	
umbră	 »......dar,	 cu	 imaginile	 pereche	 	 ne	
pl imbam	 	 prin	 t impi 	 istorici 	 	 de	 la	
maiestuoasele		piramide		la	contemporanele	
forme	ce	sfidează	gravitația.	Și	pentru	ca	să	
nu	 se	 volatilizeze	 totul	 cu	 ultimul	 sunet	 de	
clopoțel	 am	 muncit	 și	 noi	 împreună,	
măsurând	 cu	 pasul	 sau	 ruleta,	 	 lipind	
cartoane,		colorând	și	la	urmă	povestind.	

	 Așa	 	am	reconstituit	sala	de	clasă,	cu	
scaune	 și	 pupitre,	 cu	 pereții	 acoperiți	 de	 o	
tablă	mare	sau	decorați	de	desene	–	acasă,		
copiii	 au	 avut	 bucuria	 	 să-și	 reproducă			
camera	sau	apartamentul	-	uneori	împreună	
cu	părinții	 sau	 frații	mai	mari	 -	 	 și	 așa	au			
realizat	 că	 arhitectura	 este	 o	 creație	
colectivă	 și	 că	 	 este	 făcută	 de	 oameni			
pricepuți	 pentru	 a	 răspunde	 cel	mai	 direct	
nevoilor	tuturor.	

	 Altă	dată	am	îmbinat	 	dintr-o	fațadă	
lungă	 ce	 însuma	 patru	 fațade	 fiecare	 cu	
acoperiș,	o	școală	veche	-	avea	două	nivele,	
ritm,	simetrie	...	.	

	 La	 sfârșit	 	 ne-am	 aplecat	 peste	
macheta	din	cartoane	albe	 și	 colorate	care	
punea	 la	 un	 loc	 un	 teren	 natural	 specific,	
câteva	 funcțiuni-	 locuire,	 comerț,	 loisir	 ,	 o	
structură	simbol,	volume	diferite,	spații	verzi	
....	 	 Pentru	 	 că	 înțelegerea	 ei	 deplină	 sau	
prezentarea	acesteia	în	orice	moment		să	nu	
fie	o	reproducere	plictisitoare		am	adaptat	pe	
un	 cantec	 din	 folclorul	 copiilor	 câteva	
versificații	 	 pe	 care	 le-au	 reținut	 cu	multă	
ușurință	 și	 astfel,	 	 au	 	 întărit	 	 expresia	
lansată	de	unul	din	celebrii	noștri	colegi	 	în	

veacul	trecut	 	că	«	totul	nu	e	decât	un	joc	
savant,	 corect,	 magnific	 	 	 al	 formelor	
reunite	sub	lumină	».

Luminița	Ispas	–	20	iunie	2016

link	video:	https://we.tl/ozecKx618i

	 Personal	 și	 în	 numele	 Filialei	 UAR	
Sibiu	o	felicit	pe	Luminița!	Suntem	mândri	
că	 ești	 membră	 în	 organizația	 noastră.	
Doamne	 ajută!	 La	 anul	 să	 îți	 iasă	 și	mai	
bine!

https://we.tl/ozecKx618i


de	la	Conf.	dr.	arh.	Emil	Dragoș	CIOLACU
t e h n o r e d a c t a r e : 	 A n a 	 D O N Ț U

INTERIOARE

	

Fa cu l t a t e a 	 d e 	 A rh i t e c t u r ă 	 “G .M .	

Cantacuzino”	din	Iași,	ım̂preună	cu	filialele	

OAR,	UAR	 și	RUR,	sub	patronajul	ABPLUS	

events,	 au	 organizat	 ın̂	 ziua	 de	 vineri	 27	

mai,	o	masă	rotundă	–	Interioare	–	având	ca	

temă	de	dezbatere	arhitectura	de	interior.	

Această	 manifestare	 a	 fost	 motivată	 de	

faptul	că	 la	GIS	 	din	martie	 la	București	a	

fost	 organizată	 și	 o	 expoziție	 cu	 lucrări	

r e c en t e 	 d e 	 amena j ă r i 	 i n t e r i o a re	

recompensate	 cu	 premii.	 Printre	 laureați	

au	fost	și	nume	binecunoscute	din	branșă,	

care	au	făcut	studii	la	arhitectura	ieșeană.	

ABPLUS	 events	 ne-a	 pus	 la	 dispoziție	

expoziția,	 iar	 organizatorii	 au	 invitat	 o	

seamă	 de	 specialiști	 ı̂n	 arhitectura	 de	

interior	 din	 Iași	 și	 București,	 pentru	 a	

contura	 dimensiunea	 acestui	 fenomen	 și	

gradul	său	de	efemeritate.	



	 Expoziția	 a	 fost	 amenajată	 ı̂n	 holul	

facultății,	iar	dezbaterile	au	avut	loc	ın̂	sala	de	

proiecții.	 Au	 vorbit	 gazdele	 prin	 vocea	 lui	

Horia	Tundrea,	care	predă	această	disciplină	

la	Facultatea	de	Arhitectură	atrăgând	atenția	

că	școala	trebuie	să	facă	față	unui	ritm	foarte	

alert	a	tendințelor	ın̂	designul	de	interior.	De	

la	 Universitatea	 de	 Arte	 din	 Iași	 au	 vorbit	

Loredana	Gaspar,	Valentin	Bădărău	 și	Mihai	

Albu,	cadre	didactice	la	Facultatea	de	Design,	

din	 perspectiva	 artistului	 plastic	 chemat	 să	

estetizeze	 spațial	 interior	 și	 exterior	 al	

arhitecturii.	

	 ISPAL	 este	 cea	 mai	 cunoscută	 firmă	

ieșeană	 care	 se	 ocupă	 cu	 amenajările	

interioare	și	un	catalizator	al	activității	de	gen	

condusă	de	doamna	Amalia	Georgescu	care	a	

făcut	un	apel	la	găsirea	factorilor	de	coeziune	

a	breslei.	I�n	fine	cei	mai	audiați	au	fost	tinerii	

arhitecți	 bucureșteni	 inplicați	 ın̂	 domeniu	–	

Dragoș	 Epure	 laureat	 al	 expoziției,	 a	 vorbit	

despre	experiența	sa	atât	ın̂	designul	interior	

cât	și	regia	de	film	publicitar;	Marius	Ichim	–	

Marius	a	expus	modul	cum	se	promovează	un	

brand	 ı̂n	 arhitectură,	 iar	 Florin	 Enache,	

apărător	 al	 legislației	 ı̂n	 arhitectură,	 a	

prezentat	 #better	 -	 un	 manual	 de	 bune	

pract ice 	 pentru 	 debutan ț i . 	 I� n treaga	

manifestare	 a	 fost	 moderată	 de	 Dragoș	

Ciolacu	 de	 la	 Facultatea	 de	 Arhitectură	

ieșeană	 și	 președinte	 UAR	 Filiala	 Iași.	 Un	

numeros	public	arhitecți	și	viitori	arhitecți	au	

partcipat	interactiv	la	această	manifestare	și	

au	hotărât	că	ea	trebuie	continuată.	



d e 	 l a 	 C S AT LO S 	 C a r o l
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Domul	din	Kőln	–	Germania

	 Scurt	istoric

	 Köln	 (cunoscut	 ca	 și	 Colonia)	 este	 un	 oraș	 ın̂	
landul	 Renania	 de	 Nord-Westfalia	 (Nordrhein-
Westfalen)	 din	 Germania,	 fiind	 pe	 locul	 patru	 ca	
mărime	 după	 Berlin,	 Hamburg	 și	 München,	 cu	 o	
populație	de	aproximativ	990.000	de	locuitori.
	 Köln	este	cel	mai	vechi	dintre	marile	orașe	ale	
Germaniei.	 Numele	 derivă	 din	 denumirea	 avută	 ı̂n	
t i m p u l 	 r om a n i l o r, 	 „ C o l o n i a 	 C l a u d i a 	 A r a	
Agrippinensium”.	A	fost	ridicat	de	la	rangul	de	colonie	
romană	„Agrippina	Agrippinensis”	ın̂	anul	50	d.Hr.,	la	
rangul	de	oraș.	I�n	timpul	prezenței	romane,	orașul	era	
capitala	provinciei	romane	Germania	Inferior.
	 I�n	Evul	Mediu,	Kőln	devine	cel	mai	mare	și	mai	
bogat	oraș	al	Germaniei,	fiind	și	al	treilea	ca	mărime	din	
Europa,	după	Paris	și	Constantinopol.
	 I�ncepând	din	sec.	al	XII-lea	orașul	Köln,	primește	
alături	 de	 Ierusalim,	 Roma	 și	 Constantinopol	 -	
denumirea	de	 „Sancta”	 („Sfânt”):	 „Sancta	Colonia	Dei	
Gratia	Romanae	Ecclesiae	Fidelis	Filia”	("Sfântul	oraș	
Kőln	prin	grația	lui	Dumnezeu,	fiu	credincios	al	Bisericii	

Romane").	I�n	anul	1248	se	ın̂cepe	construcția	unei	impunătoare	catedrale	(Domul	din	Köln)	ın̂	stil	gotic,	cu	
două	turle	ın̂alte,	pentru	a	adăposti	sfintele	relicvie	ale	celor	Trei	Magi	(Dreikőnigsschrei),	care	se	aflaseră	
ın̂	vechea	catedrală	din	anul	1164.	Domul	din	Köln	(numele	oficial	„Hohe	Domkirche	St.	Peter	und	Maria”)	
este	biserică	romano-catolică.	Patronul	protector	al	domului	este	Sf.	Petru	 și	Sf.	Fecioară	Maria,	Maica	
Domnului.
	 I�n	anul	1322	a	fost	terminat	corul	catedralei,	iar	opt	ani	mai	târziu	a	ın̂ceput	construirea	turnurilor.	
I�n	anul	1560,	lucrările	au	ın̂cetat,	iar	catedrala	a	rămas	neterminată.	I�n	anul	1842,	regele	prusac	Friedrich	
Wilhelm	al	IV-lea	a	pus	bazele	reluării	lucrărilor,	iar	până	ın̂	anul	1880	catedrala	a	fost	terminată.
	 Domul	din	Köln	are	o	ın̂ălțime	de	157,38	m,	lungimea	fiind	de	144	m,	iar	suprafața	totală	de	6166	de	
m2.	După	Münsterul	din	Ulm,	este	a	doua	biserică	ca	ın̂ălțime	din	Germania	și	a	treia	după	Bazilica	Notre-
Dame	 de	 la	 Paix,	 din	 Coasta	 de	 Fildeș.	 Construcția	 impozantă	 a	 domului	 a	 fost	 clădită	 ın̂	 stil	 gotic	
asemănător	catedralelor	din	Sevilla	si	Milano.	Fațada	gigantică	de	vest	flancată	de	cele	două	turnuri	are	o	
suprafață	de	peste	7100	m2.
	 I�n	interiorul	unuia	din	cele	două	turnuri	de	pe	fațada	vestică	este	o	scară	ın̂	spirală,	cu	509	trepte	ce	
duce	 spre	 o	 platformă	 aflată	 la	 95	 de	m,	 unde	 efortul	 de	 a	 ajunge	 acolo	 va	 fi	 răsplătit	 de	 amploarea	
panoramică	a	priveliștii.
	 I�ntre	anii	1880	și	1884	domul	a	fost	cea	mai	ın̂altă	clădire	din	lume.	Domul	din	Köln	este	declarat	din	
anul	1996	ca	patrimoniu	mondial	UNESCO.	I�n	anul	2001	au	vizitat	domul	6	milioane	de	turiști	din	lumea	
ın̂treagă.









	Domul	și	podul	Hohenzollern	cu	una	din	cele	patru	statui	
ecvestre,	 ce	 reprezintă	 câte	 un	 membru	 de	 seamă	 al	
dinastiei	Hohenzollern.	Statuile	se	află	dispuse	pe	fiecare	
parte	a	capătului	podului.	Podul	a	fost	construit	ın̂tre	anii	
1907-1911	având	o	lungime	de	409	m.	A	fost	distrus	la	
sfârșitul	 celui	 de-al	 doilea	 război	 mondial	 și	 apoi	
reconstruit,	odată	cu	orașul.

	 Imagine	 cu	 fațada	 sudică	 a	 Domului.	 I�n	 față	 există	
Domplatte,	un	spațiu	larg-	deschis	ca	loc	de	promenadă	
și	 relaxare.	 Tot	 aici	 cântăreți	 ambulanți	 și	 artiști	 ıș̂i	
desfășoară	 activitatea	 ın̂	 fața	măreței	 catedrale.	 Aici	
are	 loc	 și	 târgul	 de	 Crăciun.	 I�n	 partea	 dreaptă	 a	
fotografiei,	 se	 poate	 vedea	 o	 parte	 din	 clădirea	
Muzeului	 Imperiului	 Romano-Germanic	 (Rőmisch-	
Germanisches	Museum).





















q

Dacă	ajungeți	în	Koln,	nu	ratați	Domul!



de	arh.	Dorin	BOILĂ

	 După	o	letargie	aproape	comodă,	prelungită	de	ruso-comunism	în	Est	și	de	stângism	marxist	în	Vest,	

ne-am	trezit	cu	toții	în	fața	unei	arene	internaționale	cu	scene	de	neconceput	altă	dată,	și,	foarte	grav,	fără	

conștiința	 colectivă	 a	 CAUZEI	 MORALE	 a	 acestei	 incredibile	 involuții:	 este	 vorba	 despre	 eliminarea	

treptată,	dar	perseverentă,	a	religiei	din	viața	socială,	și,	mai	ales	în	lumea	europeană,	a	Creștinismului	!!

	 Un	cor	multicentenar	de	„liber-cugetători”	a	tot	susurat	la	urechile	Europei,	mai	ales	după	fatidicul	

1789,	că	„eliberarea	din	chingile	religiei”	va	asigura	o	și	mai	mare	prosperitate	și	eficiență	socială	tuturor	

statelor...	Cu	părere	de	rău,	și	mai	ales	cu	groaza	constatării	unei	tot	mai	profunde	destructurări	a	societății,	

vedem	acum	din	plin	urmările	acestor	dezertări	etice	și	morale	!	 Încă	mai	există	voci,	 foarte	sigure	pe	

convingerile	lor,	care	ne	asigură	că	degringolada	comunităților	post-capitaliste	și	super-informatizate	nu	

are	nimic	de-a	face	cu	eliminarea	treptată,	dar	perseverentă,	a	educării	copiilor	prin	religie	și	discipline	

umaniste	(istorie,	logică,	muzică,	limbi	străine,	altele	decât	engleza,etc.).		
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Ori	viața	ne	arată	că	educația	tradițională,	regulile	asumate	din	preceptele	creștine	au	fost	cele	care	

au	ridicat	din	sălbăticie	civilizația	europeană	!	Și	ori	de	câte	ori	ele	au	fost	încălcate	și	disprețuite,	ne-am	ales	

cu	fenomene	tragice	și	urmări	ce	au	grevat	numeroase	generații...	Doar	mereu	se	plâng	unii,	pe	la	televiziuni	

și	întâlniri	„academice”,	despre	generațiile	sacrificate	–	uitând	de	fiecare	dată	să	menționeze	și	cauza	care	a	

dus	la	aceasta	!!

	 Ca	să	înveți	din	greșelile	altora	este	elementar	să	ai	exercițiul	învățării	din	istorie	–	cea	a	familiei	tale,	

a	 neamului,	 a	 vecinătății	 în	 care	 a	 viețuit	 neamul...	 Pentru	 români,	 istoria	 milenară	 a	

regatelor/principatelor	de	pe	o	parte	și	alta	a	Carpaților	este	prea-plină	de	asemenea	învățături.	Iar	istoria	

Europei	oferă	din	abundență	și	alte	perspective	ale	acelorași	sisteme	de	greșeli,	specifice	unei	dinamici	

continentale,	 reluate	 cu	 o	 perseverență	 de-a	 dreptul	 criminală	 -	 prin	 amestecul	 uitării	 cu	 nepăsarea,	

cinismul,	egolatria	și	lipsa	de	credință	!!

	 Pentru	că	am	fost	de	multe	ori	mai	aproape	de	„sora	mai	mare	”	Franța,	cu	a	sa	aură	culturală,	putem	

vedea,	din	evoluția/involuția	ei	după	1789,	acest	proces	de	secularizare,	economic	dar	și	spiritual	–	iată	o	

națiune	europeană	care,	după	primul	război	mondial	(unul	dintre	numeroasele	războaie	civile	din	Europa)	

nu	a	mai	construit	nici	o	biserică	 !!	Dar	a	 început	să	se	umple	 treptat	de	moschei	și	 temple	budiste	 !!	

Implicațiile	acestei	decreștinări	se	înscriu	atât	în	viața	socială	(prin	abandonarea	comunității	coagulate	

spiritual)	 cât	 și	 în	 peisajul	 cultural,	 care	 își	 pierde	 componenta	 edificiului	 religios	 coerent	 (satul	 sau	

cartierul	 adunat	 în	 jurul	 bisericii),	 risipindu-se	 în	 pateuri	 urbane	 urzite	 printr-un	 factor	

financiar/comercial/magic/derizoriu...

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ SĂ	ÎNVĂȚĂM	DIN	GREȘELILE	ALTORA

tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 Pe	aceste	coordonate	se	poate	analiza	și	schimbul	de	experiență	turistic-culturală	care	a	avut	loc	de	

curând,	între	o	echipă	franceză	din	Bretagne	(Franța)	și	specialiștii	sibieni	de	la	Consiliul	județean	și	ong-

urile	 partenere,	 mai	 ales	 pe	 problemele	 valorificării	 patrimoniului	 uman-geografic-construit.	 	 	

	 	
	 A	fost	încă	un	prilej	ca	să	se	constate	valorile	specifice	ale	județului	nostru,	chiar	în	raport	cu	bogata	

Franță:	

	 (a)diversitatea	peisajului	cultural,	ca	rezultat	al	multiplelor	interferențe	istorice	și	etnice,	

	 (b)	prezența	încă	în	zona	rurală	a	unui	divers	patrimoniu	imaterial	genuin	și	

	 (c)	bio-diversitatea	purtând	amprentele	unei	vechimi	genetice	nealterate.
	
	 Ce	valorificăm	din	experiența	occidentală:	Realizarea	unor	 itinerarii	culturale	tematice	(brânza,	

munții,	sarea,	bisericile	fortificate)/	Efortul	de	a	consacra	Sibiul	ca	„regiune	gastronomică	europeană”	în	

2019/	Investiția	în	„industria	turismului”	trebuie	să	înceapă	cu	prezervarea	patrimoniului	istoric	și	cu	

modernizarea	infrastructurii	(drumuri,	rețele	edilitare	și	IT.)	/	Efortul	de	a	realiza	un	sistem	integrat	de	

informare,	interpretare	și	pază	–	legat	de	acest	patrimoniu	!

	 Ce	a	avut	cel	mai	mare	succes	în	acest	domeniu	în	Franța:	

	 a.		Transformarea	vânătorii	clasice	de	animale	în	vânătoare	foto.

	 b.	Includerea	protecției	patrimoniului	natural	și		construit	în	planurile	de	gestiune	(1%	din	impozit	

ptr.		protecție	și	pedagogie)	și	de	amenajare	teritorială.

	 c.	 	Conștientizarea	problemei	în	rândurile	marelui	public	și	 ideea	că	dezvoltarea	necontrolată	a	

investițiilor	poate	greva	negativ	mediul	tuturor	!

	 d.	 	Modificarea	studiilor	de	fezabilitate	ptr.	a	include	faza	de	informare	și	integrare	în	comunitatea	

responsabilă	a	mentenanței	monumentelor	reabilitate	(naturale	sau	construite),	altfel	ele	se	vor	degrada	

din	nou	în	ritm	accelerat.

	 e.	 Primarii	 cei	 mai	 dedicați	 comunității	 lor	 lansează	 subscripții	 publice	 pentru	 repararea	

monumentelor	din	localitate.

	 Și	 exact	 în	acest	punct	 reapare	 spinoasa	problemă	a	despiritualizării	populației	 care	posedă	 în	

orașul/satul	 său	 un	 monument	 religios	 –	 vorbim	 despre	 bisericile	 catolice	 sau	 protestante	 franceze,	

rămase	fără	enoriași	și,	în	cele	din	urmă,	fără	păstor	!	Specialiștii	francezi	au	și	găsit	formula	„salvatoare”:	să	

trecem	de	la	CULT	la	CULTURĂ	...Adică	să	transformăm	bisericile	în	cluburi,	cinema,	restaurante,	săli	de	

concerte,	ateliere	pt.	artiști,	etc...
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Și	nimeni	nu	realizează	că	toate	astea	nu	pot	suplini	forța	Credinței	și	a	Comuniunii,	pentru	viitorul	

nici	unei	comunități...	



de	arh.	Dorin	BOILĂ

	 A	sosit	și	timpul	lucrărilor	agricole	importante	–	chiar	dacă	la	noi,	țară	tradiționalistă	totuși,	aproape	

nu	se	mai	simte	bucuria	acestui	anotimp	al	muncii	 în	și	cu	natura	creată	de	Dumnezeu	!	Este	din	nou	

momentul	să	reflectăm	la	situația	celor	legați	de	pământ	prin	specificul	muncii,	la	situația	zonei	rurale	și	

pre-orășenești	din	România	–	zona	cea	mai	afectată	de	toate	crizele	ce	se	rostogolesc	peste	societatea	

românească,	dar	lovesc	mai	ales	în	comunitățile	rurale	!

	 N-o	să	pornesc	de	la	aspectele	tehnice,	pentru	că,	trebuie	subliniat	și	în	acest	caz,	cheia	crizelor	

specifice	în	lucrarea	pământului,	pe	întreaga	planetă,	se	află	în	SCHIMBAREA	PARADIGMEI	SPIRITUALE	–	

care	a	dus	 la	 răsturnarea	scalei	valorice,	 la	deconstrucția	comunităților	 rurale,	 la	 ineficiența	soluțiilor	

voluntariste	pe	care	le	încearcă	tot	mai	debilii	conducători	din	Vest	sau	din	Est...		

	 Iată:	 necredința,	 părăsirea	 căii	 tradiționale	 care	 lega	 viața	 spirituală	 cu	 destinul	 pragmatic	 al	

comunității,	 prin	munca	 în	 agro-zootehnie,	 s-a	 dovedit	 a	 proveni	 din	 învățătura	 satanică	darwinistă	 (	

conform	 căreia	 omul	 s-a	 născut	 din	maimuță...)	 –	 evoluționismul	 însemnând	 devenirea	 lumii	 vii	 fără	

intervenția	unui	Creator	!

	 Luciferismul	este	adeverit	prin	lucrarea	„oamenilor	de	știință”-mercenari	ai	firmelor	ce	produc	și	

comercializează	o.m.g.	(organisme	modificate	genetic).	Sub	cunoscutul	motiv	al	dezvoltării	nestingherite	a	

cunoașterii/științei/progresului,	aceste	firme,	care	au	devenit	giganți	ai	pieței	economice	mondiale,	vor	să	

prezinte	propriile	interese	financiare	drept	obiective	generoase	ale	umanității	!!	Dacă	analizăm	însă	mai	de	

aproape	acest	fenomen,	observăm	următoarele	aspecte	mizerabile:

	 a.	 Cele	câteva	mari	companii	care	luptă	să	construiască	un	sistem	monopolist	pentru	o.m.g.	au	

ca	tactică,	deja	de	mulți	ani,	presiunea	asupra	administrațiilor	politice,	a	celor	de	supraveghere	a	siguranței	

alimentare,etc.,	mai	ales	în	Statele	Unite,	apoi	în	toate	țările	unde	reușesc	să	vândă,	să	cultive...

	 b.	 S-a	 inventat	 apoi	 sistemul	de	 selectare	 a	plantelor	 care	produc	 semințe	neviabile	 –	deci	

cultivatorul	este	obligat	ca	în	fiecare	an	să	cumpere	din	nou	întreaga	cantitate	de	semințe	necesară	!!	Este	o	

formă	de	șantaj,	agricultorii	devenind	sclavii	firmelor	ce	produc	industrial	marfa	numită	„sămânță”	–	ca	să	

nu	mai	vorbim	despre	faptul	că	ea	este	modificată	genetic	!!

	 c.	 Monopolurile	 o.m.g.	 au	 încercat	 în	 ultimii	 ani	 să	 pătrundă	 și	 pe	mai	 restrictiva	 piață	 a	

Europei,	ceea	ce	a	implicat	niște	adevărate	războaie	comerciale	și	ale	nervilor...	Din	păcate	trebuie	subliniat	

că	există	„reușite”	ale	acestei	campanii	murdare	prin	intermediul	unor	factori	corupți	chiar	din	România	!!	

Aceste	persoane	pot	fi	numite	cu	adevărat	niște	criminali,	pentru	că	favorizează	instalarea	sistemului	de	

plată	anuală	a	semințelor	și	poluează	terenurile	valoroase	ale	pământului	românesc	cu	plante	manipulate	

genetic,	 care	 se	 încrucișează	 liber	 cu	vegetația	 vecină	–	distrugând	PATRIMONIU	GENETIC	 cu	valoare	

europeană	și	mondială,	până	acum	nepoluat	chimic	și	biologic	!!

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ LUCRĂRI		AGRICOLE…

tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 d.	 Prin	întreg	sistemul	de	achiziții	obligate	de	la	firme	monopoliste	s-a	demonstrat,	mai	ales	în	

țările	în	curs	de	dezvoltare,	că	se	distruge	deliberat	modul	tradițional	de	a	face	agricultură	(	producția	de	

semi-subzistență),	 și	 care	 este	 legat	 direct	 de	 viața	 social-comunitară	 a	 zonei	 rurale	 –	 perfect	 auto-

sustenabilă	și	cu	producție	bio,	adică	nepoluată	chimic	și	genetic	!!

	 e.	 Terenurile	cultivate	în	sistemul	industrial-omg	au	ajuns	să	fie	denumite	„deșertul	verde”,	

pentru	că	s-a	dovedit	a	fi	distructive	pentru	eco-sistemul	natural	din	întreaga	zonă	și	pot	genera	epidemii	

devastatoare	–	vezi	situația	din	India,	cu	boala	nouă	dezvoltată	de	bumbacul	„sigur”,	care	a	măcinat	toate	

suprafețele	cu	omg	și	pe	cele	alăturate,	cu	bumbat	organic	!!	Ceea	ce	a	dus	la	supra-îndatorarea	țăranilor	

indieni	și	la	trista	„epidemie	de	sinucideri”	–	200	000	de	oameni	între	1997	și	2010...	

	 f.	 Problema	are	și	un	fond	științific	antiuman,	ca	implicații	bio-etice:	o.m.g.	sunt	niște	HIMERE,	

în	ADN-ul	 plantelor	 respective	 fiind	 injectat	material	 genetic	 de	 la	 bacterii	 și	 de	 la	 animale	 –	 o	 joacă	

luciferică	absolut	iresponsabilă,	cu	urmări	incalculabile	pentru	echilibrul	ecologic	al	sistemelor	agricole	și	

pentru	organismul	uman,	bombardat	cu	asemenea	hrană	!!

	 g.	 Ni	 se	 tot	 spune	 că	 aceste	 organisme	 modificate	 (plante	 și	 animale)	 sunt	 rezistente	 la	

ierbicide,	culturile	sunt	toxice	ptr.	insecte,etc.	Dar	se	omite	deliberat	să	se	arate	cum,	în	aceste	condiții,	

crește	și	rezistența	dăunătorilor	și,	la	un	audit	independent,	se	constată	că	nu	există	creșteri	semnificative	

de	producție	!!	Avantajele	omg	sunt	exagerate,	mărite	mincinos,	pentru	a	se	mări	în	cele	din	urmă	costul	

semințelor...

	 h.	 În	 timp	ce	 în	România	companii	 ca	 „monsanto”	primesc	sprijin	politic	oficial,	 în	Ungaria	

vecină	se	ard	culturile	descoperite	ca	provenind	din	o.m.g.	(de	obicei	prin	contrabandă	și	speculă),	sunt	

comisii	oficiale	de	control,	iar	comercianții	sunt	obligați	să	oprească	de	la	vânzare	produsele	cu	omg...

	 Corupția,	lipsa	de	responsabilitate	și	bun-simț,	care	permit	otrăvirea	pământului	și	roadelor	sale,	

sunt	lucrări	satanice...	Ne	aflăm	cam	departe	de	procentul	de	86%	credincioși	creștini,	de	76%	ortodocși,	de	

46%	practicanți,	și	așa	mai	departe...

	 Prin	anii	1997-2000	se	discuta	mult	despre	„corupția	minoră”,	la	care	s-ar	fi	dedat	peste	50%	dintre	

români	!	De	fapt,	peste	99%	consumă	și	alimente	otrăvite	din	comerț,	cu	efecte	cumulative	pe	termen	lung...

	
	 POFTĂ	BUNĂ	!!!



de	arh.	Dorin	BOILĂ

	 Arhitectura	și	urbanismul	ilustrează	aproape	complet	fiecare	epocă	parcursă	de	o	societate	umană	–	

atât	la	nivel	de	comunitate	locală	cât	și	la	nivel	regional	și	național.	Fenomenul	este	deosebit	de	complex,	

integrând	tehnologia	/	utilizarea	resurselor	proprii	și	importate	/	restructurarea	moștenirii	/	dezvoltarea	

culturală	și	moda	momentului	/	elemente	de	marketing	imobiliar	/	antropologia	proiectării,	cu	un	adevărat	

star-sistem	/	antropologia	locuitului,	cu	tot	arsenalul	de	migrații	și	recompuneri	ale	comunității...

	 De	aceea,	imaginea	urbanistică,	incluzând	detaliile	de	arhitecturi,	peisaje,	circulație,	este	de	fapt	un	

PROCES.	 Acesta	 este	 „progresiv”	 dacă	 societatea,	 națiunea,	 sunt	 vii,	 sau	 poate	 deveni	 „regresiv”,	 dacă	

suportul	uman	tinde	către	dezagregare	și	 incoerență	!	 În	această	 idee	ne	putem	întreba	–	ce	ne	spune	

procesul	urbanistic	din	țara	noastră,	cel	de	după	1990,	asupra	momentului	social-cultural	??

	 1.	 Sunt	insulele	de	post-modernism	din	marile	orașe	românești	o	păcăleală	?	(dacă	privim	pe	

termen	lung...)

	 2.	 Este	dezvoltarea	extensivă	a	localităților	un	progres	?	(	deversarea	organismului	construit	pe	

teritoriul	agricol	adiacent...)

	 3.	 Ar	fi	neglijarea	generală	a	spațiilor	verzi,	oglinzilor	și	cursurilor	de	apă,	plantațiilor	intensive,	

zonelor	de	grădini	pentru	hrana	proaspătă	a	orășenilor,	un	simptom	al	 incompetenței	administrațiilor	

românești	?

	 4.	 Este	 abandonarea	 zonei	 rurale	 un	 semn	 de	 boală	 sistemică	 a	 societății	 românești	 post-

ceaușiste	?	Se	știe	că	în	ultimele	decenii	la	noi	s-a	manifestat	o	scădere	accentuată	a	populației	din	toate	

localitățile,	paralel	cu	creșterea	ei	doar	în	câteva	mari	orașe...

	 Omul	simplu	chiar	zice:	„atâta	i-o	dus	capu'	!”	Dar	și	asta	implică	deja	o	viziune	voluntaristă	–	ca	și	

când	întreg	procesul	urban	este	complet	condus/stăpânit	de	către	factorii	locali	de	decizie.	Ori,	se	pare	că	

există	forțe	sociale	mai	mari	decât	administrația	vremelnică	a	unei	așezări	–	există	„oameni	simpli”	care	

participă	inerent	la	acest	proces,	de	multe	ori	acționând	înafara	regulamentelor,	ca	să	nu	mai	vorbim	despre	

determinantele	 economice	 supra-statale	 (crize	 de	 sistem,	 de	 resurse,	 de	 forță	 umană	 )	 ce	modelează	

dramatic	răspunsul	investițional…

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ FOTOGRAFIE	DE	EPOCĂ

tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 Așadar,	rezultatul	presiunilor	societale	asupra	caracteristicilor	epocii	–	materializate	în	construcții,	

instalații,	transporturi	–	este	direct	și	onest.	De-aceea	arhitectura	și	urbanismul	au	rămas	mereu	o	oglindă	

culturală	durabilă,	marcată	în	forme	și	specific	local.

	 Dar,	cât	ne-a	„dus	capul”	pe	noi	în	gestionarea	teritoriului,	cu	toată	moștenirea	lui	construită	?	Iată,	în	

câteva	exemple:

	 1.	 Cartiere	de	vile	și	alte	construcții,	diseminate	nesustenabil	în	peisaj,	la	mulți	km.	de	orașe…

	 2.	 Cartiere	cu	„blocuri”	de	o	densitate	sinistră,	rar	atinsă	în	epocile	dictatoriale	anterioare	!	

Multe	în	localitățile	urbane	a	căror	populație	a	scăzut	după	1990…

	 3.	 Eliminarea	progresivă	a	zonelor	verzi	intravilane	existente,	deși	nu	s-au	realizat	aproape	în	

nici	un	oraș	românesc	parcuri	și	grădini	botanice	noi.

	 4.	 Lipsa	patentă	de	cooperare	și	integrare	a	localităților	în	sisteme	ad-tive	și	economice	(rețele	

de	așezări).

	 5.	 Abandonarea	spre	dispariție	a	mii	de	monumente	de	arhitectură	și	a	mii	de	mărturii	ajunse	

de	veacuri	până	la	noi,	ca	patrimoniu	construit,	mobil	și	imobil.

	 Și	toate	acestea	în	condițiile	în	care	specialiștii	cunoșteau	experiența/greșelile	țărilor	mai	avansate,	

iar	administratorii	le-au	putut	vedea	la	fața	locului	și	analiza	în	sute	de	seminarii	internaționale…

	 Dacă	e	să	plantăm	(cu	discreție	!!)	în	peisajul	neconstruit	nuclee	de	așezări	noi	–	de	ce	să	nu	o	facem	

prin	proiecte	AVANSATE	TEHNOLOGIC	ȘI	CULTURAL	?	Avansul	 tehnologic	 se	 referă	 la	 construcții	 fără	

consum	de	utilități	din	sistemele/rețelele	naționale,	la	epurarea	și	tratarea	locală	a	deșeurilor,	la	anvelope	

inteligente	ale	clădirilor,	etc…	
	
	 Iar	 avansul	 cultural	 înseamnă,	 paradoxal,	 valorificarea	 experienței	 tradiționale,	 a	 „Spiritului	

Locului”,	a	identității	și	etnicității	noastre,	tocmai	pentru	a	reinstaura	dialogul	fertil	cu	teritoriul,	cu	tradiția,	

cu	soluțiile	comunitare	îndelung	verificate	!!

	 Pentru	că	nu	ne	mai	putem	permite	să	pierdem	timpul	–	este	timpul	vieții	noastre,	al	fiecăruia	în	

parte	și	al	comunității	în	care	ne-am	format.



Eugenia	Greceanu	1928-2016

 Née Popescu, a fost singurul copil al unei familii mic 
burgheze din București. Tatăl, maiorul Mihail Gh. 
Popescu, ofițer de carieră, a murit în luptele de la 
Odessa. Mama, Smaranda née Panaiot, provenea 
dintr-o familie de negustori greci, și absolvise Academia 
Comercială. Eugenia Greceanu a absolvit liceul 
Carmen Sylva din București în 1947, urmând apoi 
cursurile facultății de arhitectură. Începe cariera de 
arhitect în anul 1952, în atelierul arhitecților Adrian 
Gheorghiu și Henri H. Stahl, realizând studii de 
sistematizare la ICSOR.

 În domeniul restaurării Eugenia Greceanu a lucrat 
din iunie 1954, în cadrul secției Monumente istorice al 
ICSOR-ISCAS, condus de arhitecții Ștefan Balș și Radu 
Udroiu. În anul 1960 devine referent al Direcției 
Monumentelor Istorice (DMI) din CSCAS pentru 
regiunile Brașov, Mureș și Hunedoara, iar după 1968 
pentru județele Brașov, Sibiu, Covasna și Harghita. Ca 
referent DMI a iniţiat declararea rezervaţiilor de 
arhitectură obţinând acordul conducerii administrative 
locale pentru 12 perimetre urbane, printre care: Roman, 
Botoşani şi Piteşti, iar între 1961 şi 1970 a participat la 
revizuirea şi completarea Listei monumentelor istorice, 
realizată de DMI. În această perioadă scrie teza de 

doctorat cu titlul „Arhitectura bisericilor românești de zid din secolele XIII-XVII”, îndrumată de 
profesorul Grigore Ionescu, încheiată în 1974, dar susținută în 1977.

 În noiembrie 1972 este numită șef al serviciului de avizare al Direcției Monumentelor Istorice 
din CSCA, în 1974 este transferată la echipa de proiectare a DPCN, unde este obligată să studieze 
doar orașele extra-carpatice. După 1978, odată cu generalizarea dărâmării centrelor istorice, a 
criticat și condamnat consecvent aceste acțiuni, în cadrul sesiunilor de comunicări și al ședințelor de 
lucru ale Uniunii Arhitecților.

 În urma desființării DMI, este transferată la nou înființatul Muzeu de Istorie al RSR, în cadrul 
secției de evidență a siturilor arheologice, unde continuă studierea orașelor extracarpatice: 
Botoșani, Pitești, Câmpulung-Muscel până în anul 1983, când iese la pensie.

 Anii 1983-1989 marchează o perioadă de cercetare amplă și de publicare a studiilor sale. 
Eugenia Greceanu își reia activitatea în domeniul conservării și restaurării monumentelor după 
1990, în calitate de membru al Comisiei monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

 Între 1993-2001 este Președinte al Comitetului național al ICOMOS, fiind numită apoi 
Președinte de onoare al CNR-ICOMOS și membru de onoare al Comisiei Monumentelor, 
Ansamblurilor și Siturilor istorice. În perioada 1992-2000 ține cursuri de istoria arhitecturii, studiul 
orașelor medievale din România și restaurarea monumentelor istorice, în calitate de profesor 
asociat la catedra de istoria arhitecturii din Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

 Realizată de-a lungul a peste 50 de ani, activitatea uriașă în volum şi calitate a Eugeniei 
Greceanu cuprinde: proiecte și studii de restaurare a monumentelor şi ansamblurilor istorice, de 
urbanism/ sistematizare, de legislaţie şi acte normative în materie de proiectare şi executare a 
lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice, de patrimoniu cultural naţional, de contribuţie la 
elaborarea Legii monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice în varianta din 1990. Lista lucrărilor 
publicate de dr. arhitect Eugenia Greceanu numără peste 75 de titluri.

Eugenia	și	Radu	Greceanu,	2005



 La proiecte de restaurare figurează: 

Bastionul Bethleen şi Turnul cizmarilor din 

Cluj, casa de piatră din Herăşti, biserica şi 

vechea stăreţie a Mănăstirii Strâmba, 

Mănăstirea Gura Motrului, Mănăstirea 

Brâncoveni, reconstituirea vechii stăreţii şi 

a incintei schitului Clocociov, incinta 

Mănăstirii Suceviţa, Casa Hirscher din 

Braşov, Cetatea Râşnovului, biserica 

Mănăstirii Cotmeana - la toate acestea în 

calitate de şef de proiect. În colaborare cu 

alţi şefi de proiect a lucrat la restaurarea 

Palatului Cuza Vodă din Iaşi, a casei 

aurarului din Bistriţa, a castelului 

Huniazilor din Hunedoara, a bisericii din 

Densuş, a Mănăstirii Galata, Iaşi, a 

Mănăstirii Mamu şi a clopotniţei bisericii 

din Valea Danului şi încă multe altele. Ca 

şef de proiect de urbanism, a alcătuit 

proiectul de sistematizare a bazinului 

inferior al Dunării în sectorul Călăraşi-

Măcin, a elaborat studii de determinare a 

valorilor arhitecturale şi urbanistice ale 

oraşelor Roman, Botoşani și Piteşti şi, în 

colaborare, a lucrat la proiectele de 

sistematizare a bazinului Argeşului şi a râului Buzău.

 Eugenia Greceanu se amuza întotdeauna când povestea că în facultate era considerată o 

studentă „cosmopolită, prietenă cu elemente burgheze reacționare, cu un talent de descompunere a 

mentalităților” (Victoria Dragu Dimitriu, Povestea unei familii din București Grecenii, Ed. Vremea, p. 

107). Îi făcea plăcere să arate fotografiile sale de documentare din Transilvania și să povestească 

despre diferite clădiri monument istoric, a păstrat până la sfârșit aparatul de fotografiat cu care a 

realizat toate fotografiile de documentare. Avea un simț al umorului ascuțit, o memorie 

monumentală, era o sursă inepuizabilă de informații, fiecare întâlnire cu dânsa era o lecție de 

eleganță, de literatură universală, de istorie medievală, de istorie a școlii de restaurare din 

România.â

 În interviul Cu un pas înaintea demolărilor, realizat de Liliana Iuga și publicat în revista 

ARHITECTURA, Eugenia Greceanu a vorbit pe larg despre activitatea sa profesională, despre 

paradoxurile și oportunitatea studierii orașului istoric în România anilor 1970.

http://arhitectura-1906.ro/2015/01/cu-un-pas-inaintea-demolarilor-interviu-cu-eugenia-greceanu/

 Potlogi, 1955, arhitecții Eugenia Greceanu, Paul 
Emil Miclescu și Ștefan Balș, arhiva personală 

http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage2.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=19e48afdad&e=c7b611dfff


Doina	Cristea	1938-2016

	 "Doamna	 Profesor	 DOINA	

CRISTEA	 ne-a	 părăsit	 discret,	 așa	

cum	a	trăit,	parcă	temătoare	să	nu	ne	

supere.

	 Am	 cunoscut-o	 ca	 un	 cadru	

universitar 	 devotat 	 școl i i 	 ș i 	

studenților	 până	 la	 epuizare.	 Am	

cunoscut-o	 în	 evoluția	 sa	 ca	

pedagog,	 ajuns	 la	 performanțe	 de	

natură	să	impresioneze,	deopotrivă,	

studenți	surprinși	de	felul	în	care	i-a	

a p r o p i a t 	 d e 	 m e s e r i e 	 f ă r ă 	

compromisuri, 	 fără	 toleranțe	

nesincere,	cu	tact	și	responsabilitate,	

dar	 și	 cadre	 didactice	 care	 au	

constatat	câte	„secrete”	ale	dăruirii	

față	 de	 profesiune	 conduc	 spre	

reușite	 emoționante	 în	 formarea	

oamenilor.

	 Am	 cunoscut-o	 ca	 un	 coleg	

matur,	 tenace	 și	 grijuliu	 pentru	

parcurgerea	împreună	a	unor	trepte	

pe	 scara	 complexității	 meseriei	 de	

urbanist,	sesizând	că	întotdeauna	era	„cu	un	pas	înaintea	tuturor”,	grație	unei	dorințe	excepționale	de	a	

se	informa,	documenta,	perfecționa.

	 Am	văzut-o	fericită	când	a	ajuns	să	vadă,	să	simtă,	să	perceapă	direct	„fenomene”	arhitecturale	și	

urbanistice	 care	 impresionau	 lumea	profesioniștilor	prin	 coerență,	 inedit,	 particularizare	 și	 când	a	

putut	să	explice,	transmițând	direct	celor	din	jurul	său	aceste	percepții.

	 Am	văzut-o	„împrietenindu-se”	cu	calculatoarele		la	o	vârstă	la	care	alții	le	detestă.	

	 I-am	sesizat	retragerea	din	zona	„vizibilului”	 în	momentul	 în	care	a	considerat	că	trebuie	să	

elimine	cu	delicatețe	uitări	sau	respingeri	nepermise	dintr-o	societate	frământată,	parcă	să	facă	loc	unor	

actori	grăbiți	care	uită	că	transferul	de	experiențe	și	competențe	trebuie	ocrotit,	mai	ales	când	înaintașii	

sunt	lucizi,	profesioniști	și	doritori	de	a	face	loc	cu	eleganță,	urmașilor.

	 Mereu	surprinși	de	plecarea	dintre	noi	a	unor	oameni	pe	care	i-am	iubit	și	i-am	respectat	uităm	

că	timpul	nu	așteaptă	și	credem	că	destinul	e	vinovat	de	„răpirea”	liniștii	de	a-i	avea	alături	tot	timpul.

	 Rămânem	cu	amintirea	Doamnei	Prof.	Dr.	Arh.	Doina	Cristea	 ca	un	eminent	 reprezentant	al	

generației	de	arhitecți-urbaniști	 care	au	 consolidat	noua	 școală	dedicată	acestei	profesiuni	 și	noua	

gândire	modernă,	europeană,	strategică	de	dezvoltare	a	teritoriului	românesc."	

Arh.	Doina	Bubulete



AGERPRESS
Alba	Iulia	ar	putea	deveni	
Primul	Oraș	Inteligent	din	România

	 Orașul	Alba	 Iulia	 ar	putea	deveni	primul	oraș	 inteligent	 (smart	 city)	din	România,	 ca	urmare	a	

derulării	unui	proiect-pilot	ce	ar	urma	să	se	finalizeze	până	în	anul	2018,	a	anunțat	ministrul	Comunicațiilor	

și	pentru	Societatea	Informațională,	Marius	Bostan,	în	cadrul	celei	de-a	XX-a	ediții	a	expo-conferinței	Ziua	

Comunicațiilor	2016.		"Toate	lucrurile	pe	care	le-am	făcut	sunt	publicate	pe	site.	Dacă	nu	este	clar,	întrebați-

ne!	 În	ceea	ce	privește	conceptul	de	smart	city,	am	început	un	proces	 în	minister	de	construire	a	unui	

concept	de	colectare	a	bunelor	practici	și	deschiderea	unor	canale	de	comunicare,	astfel	încât	să	facem	un	

gen	de	'guidelines',	cât	mai	bine	structurate,	legat	și	cu	cadrul	legal.	În	același	timp,	aș	vrea	să	lansez	azi,	aici,	

o	provocare:	să	construim	primul	oraș	inteligent	din	România	până	în	2018.	Acest	oraș	să	fie	Alba	Iulia".

	 "De	ce	Alba	Iulia?	În	afara	faptului	că	vorbim	despre	100	de	ani	de	la	Unire,	aș	vrea	să	vă	spun	că	Alba	

Iulia	este	singurul	oraș	din	România	care	au	avut	o	strategie	pe	termen	lung	de	dezvoltare	și	s-a	și	ținut	de	ea.	

Este	un	oraș	care	a	fost	declarat	de	mai	multe	instituții	internaționale	un	oraș	bine	administrat,	a	început	să	

facă	pași	importanți",	a	afirmat	ministrul	Comunicațiilor.

	 Potrivit	oficialului,	este	important	ca	întreaga	industrie	telecom	din	România	să	participe	la	acest	

program-pilot,	 care	este	preconizat	să	demareze	 în	 luna	septembrie	a	acestui	an.	 "Un	concept	de	oraș	

intelligent	construit	cu	experți	din	mediul	privat.	În	septembrie,	haideți	să	lansăm	acest	proiect,	în	care	

toată	industria	să	participe	la	acest	centenar.	De	altfel,	pot	să	vă	spun	că	actori	din	telecom	și-au	asumat	să	

facă	acest	program-pilot	al	unui	oraș	mic	din	România,	până	în	2018",	a	explicat	Bostan.

	 Termenul	de	Smart	City	este	utilizat	pentru	a	desemna	orașele	care	apelează	intensiv	la	tehnologiile	

noi	"tip	Smart"	dedicate	îmbunătățirii	serviciilor	publice,	creșterii	nivelului	de	confort	al	cetățenilor	din	

localitățile	urbane	 și	 rurale,	 eficientizării	 consumurilor	de	 resurse	 și	 reducerii	 cheltuielilor	pe	 termen	

mediu	și	lung.

	 Autoritatea	Națională	pentru	Administrare	și	Reglementare	în	Comunicații	(ANCOM)	lansează	în	

dezbatere	 publică,	 în	 cadrul	 expo-conferinței	 Ziua	 Comunicațiilor	 2016,	 Proiectul	 de	 strategie	 de	

reglementare	a	comunicațiilor	electronice	din	România,	pe	termen	mediu.

tehnoredactare:	Ana	DONȚU



AGERPRESS ȘTIRI	COMENTATE

	 Iată	că	în	unele	zone	ale	țării	sistemul	GAL	dă	roadele	așteptate	-	asocierea	mai	multor	localități	

pentru	o	dezvoltare	urbanistică	coerentă	!	Ceea	ce	înainte	de	1990	se	numea	"sistem	de	localități"	și	avea	o	

bază	teritorială-funcțională	firească,	azi	a	ajuns	să	constituie	o	excepție...	Deși,	cum	este	și	acest	exemplu	din	

jud.	Tulcea,	asemenea	rețele	de	așezări	sunt	cel	mai	bun	pandant	și	factor	de	echilibru	teritorial,	în	zona	

rurală,	 pentru	 sistemele	 zise	 "zone	 metropolitane"	 sau	 arii	 de	 cooperare	 în	 jurul	 unui	 pol	 urban	

semnificativ.

	 Strategie	pentru	dezvoltarea	a	12	comunităţi	din	judeţ	Tulcea,	finalizată		Grupul	de	Acţiune	Locală	

(GAL)	Dobrogea	de	Nord	a	finalizat	strategia	de	dezvoltare	a	12	unităţi	administrativ-teritoriale	din	judeţ,	

aceasta	fiind	deja	depusă	spre	finanţare	prin	Programul	Naţional	de	Dezvoltare	Rurală	(PNDR)	2014-2020.	

Strategia,	 potrivit	 documentelor	 prezentate	 de	 reprezentanţii	 grupului,	 propune	 măsuri	 ce	 urmăresc	

creşterea	atractivităţii	micro-regiunii	prin	dezvoltare	durabilă	a	economiei	locale.	

	 Măsurile	care	vor	fi	finanţate	cu	cele	mai	mari	sume	vizează	diversificarea	economiei	locale	prin	

dezvoltarea	activităţilor	non-agricole,	înfiinţarea,	extinderea	şi	îmbunătăţirea	infrastructurii	locale	la	scară	

mică	 şi	 reînnoirea	 generaţiilor	 de	 fermieri.	 La	 celălalt	 pol	 vor	 fi	 măsurile	 care	 vizează	 dobândirea	

abilităţilor	 şi	 competenţelor	 profesionale	 în	 domeniul	 agricol	 şi	 constituirea	 şi	 promovarea	 formelor	

asociative.	

	 Suma	totală	solicitată	de	membrii	GAL	Dobrogea	de	Nord	este	de	aproximativ	2,7	milioane	de	euro,	

iar	strategia	va	fi	finanţată	începând	din	acest	an,	în	funcţie	de	punctajul	pe	care-l	va	obţine	din	partea	

Autorităţii	de	Management	a	PNDR	2014-2020.	

	 GAL	Dobrogea	de	Nord	a	obţinut	la	finele	anului	trecut	o	finanţare	de	circa	13.000	de	euro	pentru	

întocmirea	 strategiei	 de	 dezvoltare	 a	 11	 comune	 Smârdan,	 IC	 Brătianu,	 Grindu,	 Jijila,	 Greci,	 Văcăreni,	

Luncaviţa,	Niculiţel,	Somova,	Ceatalchioi	şi	Pardina,	precum	şi	a	oraşului	Isaccea.



AGERPRESS
Conacul	Goleştilor

	 Conacul	Goleştilor,	ansamblu	laic	fortificat	datând	din	prima	jumătate	a	secolului	al	XVII-lea,	care	

face	parte	în	prezent	din	Muzeul	Viticulturii	şi	Pomiculturii	de	la	Goleşti,	judeţul	Argeş,	va	fi	redat	circuitului	

touristic	 după	 o	 amplă	 restaurare	 realizată	 în	 cadrul	 unui	 proiect	 cu	 finanţare	 europeană.	 Derularea	

efectivă	a	proiectului,	numit	"Amenajarea	complexului	muzeal	Goleşti	-	reabilitarea,	conservarea	şi	punerea	

în	valoare",	a	început	în	februarie	2015,	când	a	fost	semnat	contractul	de	execuţie	a	lucrărilor,	data	limită	de	

finalizare	fiind	30	iunie	2016.

	 "Cea	mai	importantă	şi	cea	mai	elaborată	lucrare	de	restaurare	a	fost	destinată	conacului	Goleştilor.	

Această	clădire,	construită	în	1640,	a	suportat	de-a	lungul	timpului	nu	doar	vicisitudinile	istoriei,	dar	şi	

numeroasele	cutremure	care	i-au	pus	în	pericol	rezistenţa.	S-au	făcut	lucrări	uriaşe	de	consolidare	şi	de	

amenajare	a	spaţiilor	împrejmuitoare	ale	conacului.	Au	fost	redate	circuitului	expoziţional	spaţii	noi,	etajul	

conacului	nemaifiind	accesibil	publicului	încă	din	anul	1977",	a	spus,	la	festivitatea	organizată	cu	ocazia	

recepţiei	finale	a	lucrărilor	de	restaurare,	directorul	complexului	muzeal	de	la	Goleşti,	Filofteia	Pally.	

	 Ea	a	adăugat	că	la	etajul	conacului,	unde	se	găsea	sala	de	bal,	va	fi	amenajată	o	sală	pentru	audiţii	

muzicale,	urmând	să	fie	valorificat	inclusive	beciul,	unde	vor	putea	fi	vizionate	filme	româneşti	care	au	fost	

realizate	 în	 incinta	muzeului	de	 la	Goleşti.	 "Deocamdată	expoziţiile	nu	 sunt	 încă	amenajate,	pentru	 că	

normele	de	conservare	prevăd	o	lungă	perioadă	de	evaporare	a	apei	din	pereţii	proaspăt	tencuiţi,	iar	până	

când	umiditatea	nu	va	deveni	cea	ideală,	nu	vom	putea	aduce	mobilierul.	Sperăm	însă	că	dacă	vara	va	fi	

călduroasă,	până	în	septembrie	(...)	conacul	va	putea	fi	admirat	în	întreaga	lui	splendoare	şi	în	plenitudinea	

funcţiilor	pe	care	le	are",	a	mai	spus	Filofteia	Pally.	

	 Pe	lângă	clădirea	principală,	 lucrările	de	restaurare	au	vizat	şi	o	serie	de	anexe,	precum	şi	zidul	

exterior	al	complexului	medieval.	 "Au	 fost	abordate	numeroase	obiective	 în	cadrul	Curţii	Goleştilor.	Au	

reapărut	zidurile	de	apărare	şi	ale	parcului,	care	dispăruseră	de	mult	şi	nu	au	fost	restaurate	nici	măcar	la	

precedenta	restaurare	(...)	dintre	anii	1942	şi	1944.	De	asemenea,	a	fost	restaurată	clădirea	de	pe	latura	

nord-vestică,	cea	care	a	avut	destinaţia	iniţială	de	camere	ale	slujitorilor,	bucătării	şi	alte	dependinţe.	În	acel	

spaţiu	vom	amenaja,	în	următorii	ani,	o	nouă	expoziţie	de	etnografie	şi	artă	populară	a	judeţului	Argeş",	a	

explicat	directorul	complexului	muzeal	de	la	Goleşti.	

redat	circuitului	turistic	



	 Conacul	 Goleştilor,	 aflat	 astăzi	 pe	 teritoriul	 administrativ	 al	 oraşului	 argeşean	 Ştefăneşti,	 este	

singurul	ansamblu	laic	fortificat	de	la	sud	de	Carpaţi,	reprezentativ	pentru	arhitectura	de	dinaintea	epocii	

brâncoveneşti.	Ctitorit	în	anul	1640	de	către	boierul	Stroe	Leurdeanu,	conacul	a	fost	distrus	în	mare	parte	

de	un	incendiu,	în	1716,	fiind	refăcut	şi	extins	la	sfârşitul	secolului	al	XVIII-lea	de	Radu	Golescu.	Complexul	a	

intrat	în	circuitul	cultural	în	urmă	cu	75	de	ani,	după	un	amplu	proces	de	restaurare.	Înainte	de	inaugurarea	

din	 1943,	 încăperile	 au	 fost	mobilate	 cu	 piese	 donate	 de	 descendenţii	 familiei	 Golescu.	De	 asemenea,	

tablourile	originale	ale	Goleştilor,	pictate	de	C.	D.	Rosenthal,	au	fost	puse	la	dispoziţia	pictorului	Nicolae	

Grant	pentru	a	fi	copiate	şi	apoi	expuse	în	conac.	Importantă	a	fost	şi	donaţia	Bibliotecii	'I.I.C.	Brătianu'	din	

Bucureşti,	care	a	constat	într-un	număr	însemnat	de	cărţi	de	epocă,	păstrate	şi	astăzi	în	muzeu.

	 Accesul	în	complexul	fortificat	se	face	printr-un	foişor	de	intrare,	construit	din	zid	la	bază	şi	din	lemn	

în	 partea	 superioară,	 care	 a	 servit	 ca	 loc	 de	 supraveghere	 şi	 pază.	 Se	 spune	 că	 aici	 a	 locuit	 Tudor	

Vladimirescu	între	18	şi	21	mai	1821,	înainte	de	a	fi	prins	şi	ucis	din	porunca	lui	Alexandru	Ipsilanti.

	 Chiar	la	intrare,	pe	partea	dreaptă,	se	află	şcoala	slobodă	obştească,	înfiinţată	de	marele	ban	Radu	

Golescu	la	începutul	secolului	al	XIX-lea.	Şcoala,	în	care	învăţau	copiii	din	sat,	a	funcţionat	până	în	1821,	fiind	

redeschisă	cinci	ani	mai	târziu	de	Dinicu	Golescu	sub	forma	unui	gimnaziu-internat.	

	 Aceasta	a	fost	prima	şcoală	modernă	cu	predare	în	limba	română	şi	a	funcţionat	până	în	1830.	În	

şcoală	sunt	expuse	atât	piese	de	mobilier,	cât	şi	manuale	vechi.	Tot	din	vremea	lui	Radu	Golescu	datează	şi	

un	spital	al	săracilor,	denumit	şi	"bolniţă",	situat	în	partea	stângă	a	intrării	în	complexul	muzeal.	

	 O	altă	construcţie	interesantă,	care	datează	de	la	începutul	secolului	al	XIX-lea,	este	baia	turcească	cu	

aburi.	Clădirea	de	formă	dreptunghiulară	are	ziduri	groase,	din	cărămidă	legată	cu	mortar.	Tavanul	din	

cărămidă	este	construit	în	boltă	şi	este	prevăzut	cu	orificii	pentru	aerisire.

	 Clădirea	principală,	situată	în	centrul	incintei	fortificate,	a	fost	ridicată	peste	o	pivniţă	în	suprafaţă	de	

aproape	250	de	metri	pătraţi,	cu	ziduri	groase	de	aproape	un	metru.	Una	dintre	cele	două	încăperi	ale	

pivniţei	are	şi	o	"tainiţă",	în	care	stăpânii	se	puteau	refugia	în	caz	de	mare	pericol.

	 Conacul	 a	 suferit,	 de-a	 lungul	 timpului,	 o	 serie	 de	 modificări	 şi	 adăugiri.	 Clădirea,	 de	 formă	

dreptunghiulară,	a	fost	concepută	iniţial	cu	un	singur	nivel	de	locuire,	având	planşeul	ridicat	la	circa	doi	

metri	de	sol	şi	acoperişul	în	patru	ape,	făcut	din	şindrilă.	În	interior,	încăperile	sunt	dispuse	în	jurul	unui	hol	

central,	prevăzut	cu	o	scară	în	spirală,	din	lemn,	care	permite	accesul	la	etaj.



AGERPRESS
Modernizarea	Parcului	Central

	 Parcul	Central	"Anton	Scudier"	din	Timişoara	va	intra	în	ample	lucrări	de	amenajare,	după	stilul	

vienez	al	grădinilor	Palatului	Schonbrunn.	"Am	semnat	lansarea	licitaţiei,	până	la	data	de	23	mai	se	aşteaptă	

depunerea	de	oferte,	valoarea	plafonului	pentru	aceste	oferte	fiind	de	11,7	milioane	de	lei	fără	TVA,	din	

bugetul	local.	Vor	fi	lucrări	ample	şi	foarte	complexe	acolo",	a	declarat	primarul	Nicolae	Robu.	Parcul	Central	

din	Timişoara	va	fi	amenajat	de	municipalitate	în	stil	vienez,	după	ce	99%	dintre	timişoreni	au	preferat	

această	variantă.	Locuitorii	Timişoarei	au	avut	de	ales	între	variantele	peisagistice	din	Viena	sau	Londra.

	 Parcul	Central	este	unul	dintre	cele	mai	vechi	din	Timişoara	de	azi,amenajat	în	anii	1880	pe	un	fost	

cimitir	al	oraşului.	În	anul	1881,	în	timpul	foametei	şi	a	epidemiei	de	holeră	şi	ciumă,	generalul	Scudier,	care	

ajunsese	primarul	oraşului,	pentru	a	da	de	 lucru	populaţiei	 şi	a	 înlătura	 foametea,	a	dispus	ca	 terenul	

respectiv,	care	aparţinea	Garnizoanei,	să	fie	nivelat	de	fortificaţiile	existente	şi	să	fie	plantate	conifere	şi	

diverşi	arbori.	În	mijlocul	parcului	a	fost	ridicată	o	statuie	de	fontă	aurită,	în	mărime	naturală,	a	generalului,	

în	semn	de	recunoştinţă,	parcul	preluând	numele	acestuia.

	 În	anul	1918,	statuia	a	fost	dărâmată,	iar	pe	soclul	ei	a	fost	instalat	un	ceas.	Până	la	cel	de	Al	Doilea	

Război	Mondial	în	acest	parc	se	aflau	busturile	din	bronz	ale	lui	Alexandru	Mocioni,	I.	G.	Duca	şi	Vincenţiu	

Babeş,	care	există	şi	în	prezent.	După	sosirea	armatei	sovietice,	parcul	s-a	numit	"Iosif	Visarionovici	Stalin",	

iar	din	anii	'60	se	numeşte	Parcul	Central.

	 Iniţial,	parcul	a	fost	amenajat	în	stil	englezesc,	cu	peluze	întinse,	plantate	cu	covoare	de	flori,	cu	alei	

lipsite	de	o	dispunere	unitară,	care	se	întretăiau	în	partea	centrală.	În	1989,	parcul	a	fost	restructurat.	În	

parc	se	află	şi	Aleea	Personalităţilor,	pe	care	au	fost	ridicate	busturile	din	bronz	ale	mai	multor	oameni	care	

au	făcut	istorie	pentru	Banat:	cărturarul	Ioachim	Miloia,	fostul	edil	al	Timişoarei	imperiale	Carol	Telbisz,	

sculptorul	 bănăţean	 Romul	 Ladea,	 Iancu	 de	 Hunedoara	 -	 guvernator	 al	 Banatului	 şi	 al	 Crişanei,	 Stan	

Vidrighin	(primul	primar	al	Timişoarei	după	instaurarea	administraţiei	româneşti),	Aurel	Cosma	(primul	

prefect	român	al	judeţului	Timiş	-	Torontal),	Torok	Janos	(primarul	Timişoarei	care	a	introdus	iluminatul	

electric	stradal	în	oraş,	în	1884),	Eugeniu	de	Savoya.

"Anton	Scudier"	din	Timişoara	



AGERPRESS
S-a	deschis	Muzeul	

	 Muzeul	 "Conacul	 Pană	 Filipescu"	 s-a	 deschis,	 marţi,	 prin	 vernisarea	 expoziţiei	 permanente	 în	

clădirea	care	datează	de	la	mijlocul	secolului	al	XVII-lea	şi	care	a	fost	reabilitată	cu	fonduri	de	la	Uniune	

Europeană.	Potrivit	directorului	Muzeului	Judeţean	de	Istorie	şi	Arheologie	Prahova,	Marinela	Peneş,	noul	

muzeu	care	este	situat	pe	Drumul	Voievozilor,	în	Filipeştii	de	Târg,	este	a	17-a	secţie	a	instituţiei	pe	care	o	

conduce.

	 "Acest	conac	găzduieşte	marturii	a	ceea	ce	înseamnă	Cantacuzinii	în	Prahova,	găzduieşte	machete	ale	

unora	dintre	ctitoriile	acestora,	documente	vechi,	cărţi	vechi	-	ne	mândrim	cu	Biblia	lui	Şerban	Cantacuzino	

de	la	1688,	cu	o	tiparniţă	din	acea	epocă	...",	a	declarat	d-na	Peneş.

	 De	 asemenea,	 muzeul	 găzduieşte	 obiecte	 de	 artă	 plastică	 şi	 decorativă,	 piese	 şi	 utilaje	 de	 tip	

gospodăresc,	 iar	 la	mansarda	 conacului,	 în	 vechiul	 pod,	 a	 fost	 amenajată	 o	 sală	multimedia	 dedicată	

activităţilor	cultural-educative	şi	expoziţiilor	temporare.	Marinela	Peneş	a	arătat,	totodată,	că,	la	momentul	

derulării	lucrărilor	pe	fonduri	europene,	au	fost	depistate	trei	gheţării.	

	 "La	momentul	restaurării,	legislaţia	impune	şi	o	săpătură	de	control	şi	atunci	noi	am	găsit	o	veche	

clădire	peste	care	a	fost	construit	conacul	şi	aceste	gheţării,	adică	locuri	de	păstrare	a	produselor.	Le-am	

săpat,	 sunt	 restaurate,	 acoperite	 cu	 capace,	 şi	 au	 o	 adâncime	 de	 peste	 trei	metri",	 a	 spus	 directoarea	

Muzeului	Judeţean	de	Istorie	şi	Arheologie.	Conacul	Pană	Filipescu,	monument	istoric	şi	de	arhitectură	laică	

ridicat	la	mijlocul	secolului	al	XVII-lea	de	logofătul	Pană	Filipescu,	soţul	Mariei	Cantacuzino,	este	înscris	în	

lista	monumentelor	de	patrimoniu	la	nivel	naţional.	

	 Clădirea	a	fost	reabilitată	cu	fonduri	europene,	iar	contractul	de	finanţare	a	proiectului	''Restaurarea	

şi	consolidarea	conacului	Pană	Filipescu,	Filipeştii	de	Târg,	judeţul	Prahova''	a	fost	semnat	în	vara	anului	

2012,	valoarea	acestuia	fiind	de	13,2	milioane	de	lei.	

"Conacul	Pană	Filipescu"



AGERPRESS
Expoziția	CIAO	BUCAREST

	 Ambasada	Italiei	la	Bucureşti	organizează	în	perioada	2	iunie	-	15	august	expoziţia	de	fotografie	

"Ciao	Bucarest.	Influenţe	urbane	italiene	în	Bucureşti",	ca	parte	a	unui	proiect	care	cuprinde	şi	un	website	

cu	cele	mai	reprezentative	astfel	de	construcţii	din	capitala	României.	În	conferinţa	de	presă	de	lansare	a	

proiectului,	ambasadorul	Diego	Brasioli	a	vorbit	în	termeni	laudativi	despre	Bucureşti	şi	despre	numărul	

mare	de	construcţii	cu	influenţe	italiene	din	oraş.

	 "Mă	aflu	în	acest	oraş	de	trei	ani	şi	trebuie	să	vă	spun	că	una	din	marile	plăceri	pe	care	le	am	este	să	mă	

plimb	la	pas	prin	Bucureşti.	Este	surprinzător	faptul	că	de	fiecare	dată	descopăr	că	nu	există	un	colţ	al	unei	

străzi	din	acest	oraş	care	să	fie	asemănător	cu	altul.	De	fiecare	data	descopăr	ceva	nou.	(...)	Este	foarte	

interesant	 de	 descoperit	 cât	 de	 important	 este	 efectul	 arhitecturii	 italiene	 în	 acest	 oraş.	 (...)	 Unele	

monumente	sunt	mai	mult	decât	evidente,	ca	de	pildă	Lupoaica,	în	mod	clar	un	monument	italian.	Altele	

sunt	italieneşti	pentru	că	sunt	proprietatea	statului	italian,	ca	de	pildă	reşedinţa	aceasta,	Biserica	Italiană	şi	

altele",	a	declarat	diplomatul.

	 Despre	proiect	 a	vorbit	unul	dintre	 realizatorii	 săi,	Cristian	Radu,	 care	a	precizat	 că	 influenţele	

urbane	italiene	în	Bucureşti	sunt	sub	mai	multe	forme.	Dincolo	de	proprietăţile	statului	italian	la	Bucureşti	

este	vorba,	potrivit	 lui	Radu,	de	 influenţele	arhitectonice	 -	atât	 cele	clasice	de	secol	XVIII	 -	XIX	 ,	 cât	 şi	

influenţe	raţionale,	în	principal	din	perioada	interbelică	-,	dar	şi	de	arhitecţii	italieni	care	au	venit	şi	au	

lucrat	la	Bucureşti	şi	au	ajutat	la	dezvoltarea	oraşului.	

	 "Nu	în	ultimul	rând,	vorbim	de	companii	italiene	ale	prezentului	care	prin	prisma	spectrului	lor	de	

activitate	au	dezvoltat	proiecte	în	România.	Două	proiecte	principale	ale	prezentului	-	Pasajul	Basarab	şi	

noul	terminal	de	la	Aeroportul	'Henri	Coandă'",	a	mai	spus	Radu.	Intrarea	la	expoziţie	este	liberă.	

	 Expoziţia	 va	 fi	 deschisă	 la	 Muzeul	 Naţional	 de	 Artă	 al	 României,	 Sălile	 Kretzulescu.	 Potrivit	

Ambasadei	Italiei,	publicul	va	putea	explora	în	mod	interactiv	şi	o	machetă	tridimensională	a	oraşului.	

Influenţe	urbane	italiene	în	Bucureşti



AGERPRESS
Municipiul	Roman

	 Municipiul	Roman	este	primul	din	cele	5	orașe	selectate	în	cadrul	proiectului	"Orașe	Verzi	-	Regiuni	

Verzi",	care	finalizează	și	adoptă	"Planul	de	Acțiune	pentru	Energie	Durabilă".	Alte	patru	orașe	selectate	în	

urma	unui	proces	minuțios	beneficiază	de	asistența	experților	TERRA	Mileniul	III	pentru	realizarea	de	

PAED-uri.	Acestea	sunt	Focșani,	Alba	Iulia,	Făgăraș	și	Roșiorii	de	Vede.	

	 Consiliul	Local	Roman	a	adoptat	în	cadrul	ședinței	desfășurate	pe	13	mai	"Planul	de	Acțiune	pentru	

Energie	Durabilă"	 realizat	 în	 colaborare	 cu	 experții	 fundației	 TERRA	Mileniul	 III	 în	 cadrul	 proiectului	

"Orașe	Verzi	-	Regiuni	Verzi",	implementat	de	Fundația	TERRA	Mileniul	III	în	parteneriat	cu	organizația	

neguvernamentală	R20	-	Regiuni	pentru	Acțiuni	Climatice	din	Elveția	și	Asociația	Municipiilor	din	România,	

proiect	 co-finanțat	 printr-un	 grant	 din	 partea	 Elveției	 prin	 intermediul	 Contribuției	 Elvețiene	 pentru	

Uniunea	Europeană	extinsă.

	 Principalele	măsuri	pe	care	orașul	 le	va	 lua	sunt:	reabilitarea	termică	a	clădirilor	municipale,	și	

clădirilor	 rezidențiale,	 îmbunătățirea	 eficienței	 iluminatului	 public,	 producția	 locală	 de	 electricitate	 și	

utilizarea	surselor	regenerabile	de	energie,	planificarea	urbană	și	campanii	de	informare	și	conștientizare	a	

cetățenilor	cu	privire	la	utilizarea	durabilă	a	energiei.	

"Orașe	Verzi	-	Regiuni	Verzi"

SFÂRȘIT

VĂ	MULȚUMIM	PENTRU	ATENȚIA	ACORDATĂ!
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